U.L.A.Vi.M. realiza Congressos em Praia Grande
No período de 6 a 9 de outubro, nossa Colônia de Férias receberá diretores da Unión Latinoamericana de Visitadores Médicos - U.L.A.Vi.M., para a realização dos Congressos XII e XIII
da entidade. Estarão presentes os diretores da Fenavenpro Edson Ribeiro Pinto (presidente),
Ayrton Rodrigues de Almeida (1º secretário), Luiz Fernando Nunes (2º secretário) e José Guimarães Alves (presidente do Conselho Fiscal). Edson Ribeiro Pinto é também vice-presidente
da U.L.A.Vi.M. A comitiva internacional será composta de, pelo menos, 12 membros. A U.L.A.Vi.M.
foi criada em setembro de 1996, em Assunção (Paraguai), pelos dirigentes dos sindicatos de
propagandistas, propagandistas-vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos do Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai [nos outros países os proﬁssionais são denominados visitadores
médicos], com a ﬁnalidade de troca de experiência entre os membros da área. Serão conﬁrmadas,
ainda, presenças de autoridades no assunto, que abrilhantarão o evento.

A aposentadoria
a qual temos direito
O País tem apresentado alguns aspectos favoráveis de crescimento, alguma blindagem com reservas, mesmo relativo equilíbrio das contas públicas e razoável
controle da inﬂação, em fatos que, não há dúvida, ainda que incipientes, nos
auxiliam - trabalhadores e aposentados. Página 2.

Muito além da
comida
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Coletivas
2008-2009

Negociações

No mesmo dia em que a Fundação Getúlio Vargas mostrava que a pobreza
diminuiu e que a classe média engordou, a ONU informava que o Brasil não
cumprirá as metas de expansão da rede de esgoto. No dia seguinte, o Ministério
da Educação informava que nenhum curso universitário pago alcançou o nível
de excelência. Página 2.

A Amazônia é nossa!
Drs. Alexandre Pazero, Nivaldo Pessini, Edson Ribeiro Pinto (SindVend) e dr. Pedro Teixeira (Fecomercio)

No momento atual, fatos e circunstâncias compõem um quadro inquietante de
ameaças sobre a Amazônia. Este quadro está a requerer a união e a resistência
organizada de todos os segmentos da sociedade brasileira, para evitar a perda,
para estrangeiros, desta enorme parcela do nosso território. Neste ano, um expressivo grupo de entidades e de patriotas vêm se reunindo, com regularidade,
no Movimento em Defesa da Economia Nacional - Modecon, com o objetivo
de estruturar uma ampla campanha em defesa da Amazônia, que conta com o
apoio de inúmeras entidades. Página 9.

contra
os consumidores

Dr. Nivaldo Pessini, Edson Ribeiro Pinto (SindVend) e drs. José Luiz Fernandes Eustáquio e Henrique Pedriso
de Moraes (Fiesp)

Golpe

Ethevaldo Siqueira inicia artigo, no jornal “Folha de S. Paulo”, com as palavras de
Sérgio Motta: “Num futuro muito próximo, você poderá comprar seu celular em
lojas e até mesmo em postos de gasolina. Em poucos anos, o Brasil terá milhões
de usuários e diversas operadoras em regime de competição. Em muitos casos, o
assinante poderá receber o aparelho de graça, pagando apenas os serviços”. Mas
o que está ocorrendo é golpe contra os consumidores. Página 4.

Cursos

e Palestras

Profissional de vendas, recicle-se: veja a programação do Nuclave nas
páginas 6, 7 e 8.

Dr. Nivaldo Pessini
(SindVend)

Dr. Alexandre Pazero
(SindVend)

Drs. Aline do Prado Squinello, Valdemar Cardoso
de Andrade e José Angelo Gurzoni (Fiesp)

Autorizado pela Assembléia Geral Permanente, à qual compareceram, entre associados e nãoassociados, grande número de interessados, superando em muito o quórum mínimo, foi feito
acordo no processo de Dissídio Coletivo com a Fiesp e 47 Sindicatos Patronais da indústria e
com a Fecomercio, e 41 Sindicatos Patronais do comércio e serviço. O Dissídio foi proposto
contra as citadas Federações e seus Sindicatos, estes em número de 221 entidades, isto pelo
fato de não se obter êxito nas inúmeras rodadas de negociação. Leia as conquistas conseguidas,
nas páginas 10 e 11.
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EDITORIAL

A aposentadoria a qual temos direito

O

com o Bolsa-Família, o qual, embora em valor ínﬁmo e com todas
suas imperfeições (em especial
sem apontar como sair deste
assistencialismo), tem auxiliado
no essencial, além de ajudar o
desenvolvimento do mercado
em pequenas comunidades (o
que também favorece o emprego
em geral).

País tem apresentado alguns aspectos favoráveis de
crescimento, alguma blindagem
com reservas, mesmo relativo
equilíbrio das contas públicas e
razoável controle da inﬂação, em
fatos que, não há dúvida, ainda
que incipientes, nos auxiliam Tudo isto, enﬁm, que já vem de
trabalhadores e aposentados.
governo passado, deve ser também
No caso, também se registre a creditado ao presente governo.
reiterada e persistente recuperação das perdas do salário mínimo,
para os empregados ativos, com
reajustes significativos acima
da inﬂação, tentando o governo
cumprir, neste ponto, ainda que
a passos lentos, a determinação
constitucional de que o salário
mínimo deve obedecer a valores
mínimos, essenciais à sustentação
pessoal e alimentar do cidadão.

Há, no entanto, uma herança draconiana dos governos passados
que o presente não conseguiu
se livrar, um débito social (e ﬁnanceiro) imenso que o presente
governo não tenta, nem mesmo
aos poucos, resgatar. Este débito
é para com os aposentados.

De fato. Os aposentados têm sido
relegados à condição de estorvo,
Tem também o governo tentado de um custo sem recuperação,
socorrer os mais necessitados, quando eles já contribuíram para

tudo o que o governo fez, conforme acima referido, com o suor
de seu rosto, pagando religiosamente – e compulsoriamente
– suas contribuições, amargando
péssimas administrações, efeitos
de assaltos aos cofres previdenciários (de políticos e de fraudadores) etc.

ocorreu no passado e conforme Não devemos nos esquecer que
projetos em andamento no Con- ativos de hoje seremos aposengresso.
tados amanhã.

Para iniciar, já ajudaria que este
reajuste fosse, na base, até o
mínimo, repondo as diferenças
na base (e isto sequer precisa de
lei, visto que apenas cumpre a
Constituição: princípio de isoA própria lei previdenciária de- nomia).
termina a revisão dos benefícios
quando, não obstante os reajustes Aliás, neste ponto, responsável
de lei, ocorreu evidente achata- também o Judiciário para a indimento no seu poder de compra, gência geral do aposentado, visto
como é o que ocorre. Mas, isto que a reposição da diferença na
o governo não cumpre. Nem de base, até um mínimo, é imposiforma incipiente. Nem aos pou- ção isonômica constitucional,
cos. Nada! Devemos até ignorar não demandando lei alguma.
os pequenos, irrisórios, reajustes
acima da inﬂação medida. A de- Companheiros! É lamentável que
fasagem é evidente.
o País, que vem obtendo os resultados acima, sempre alardeados
Ajudaria muito se o governo ao pelo governo como sucesso de
menos reajustasse na base, até sua gestão, não divida com os
cinco salários mínimos, pelo aposentados o bolo do crescimenmesmo índice do salário mínimo, to na mesma proporção que tem
em faixas de reajustes como já feito com o salário mínimo.

Esperamos que o presidente Lula,
ﬁnalmente, volte os olhos aos aposentados, instruindo suas lideranças no Congresso a aprovarem os
projetos de reajustes iguais aos do
salário mínimo, ou, por enquanto,
ao menos por faixas, até a altura
de cinco salários mínimos.
Esperamos também que, até lá,
determine a seu ministro da Previdência a cumprir a Constituição,
em obediência ao princípio de isonomia, repondo as diferenças de
reajuste, na base dos benefícios,
até a altura do mínimo.
Companheiros! As eleições estão
aí. É nesse momento que devemos
reﬂetir o que de fato se espera de um
governo dito dos trabalhadores.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente

OPINIÃO

Muito além da comida
Clovis Rossi

O

de seu mandato, o brasileiro estará
comendo mais e melhor (já está,
aliás). Mais: o brasileiro estará
acadêmico Arnaldo também vivendo melhor (já está,
Niskier resgatou a seguinte fra- aliás), salvo uma inenarrável case, como “talvez a mais forte” do tástrofe, que não está à vista.
presidente Lula em seu encontro
da semana passada com intelec- Parabéns, portanto. Basta? Nem
tuais: “Quero, ao final do meu remotamente. No mesmo dia
mandato, que o povo brasileiro em que a Fundação Getúlio
tenha o direito de comer mais e Vargas mostrava que a pobreza
diminuiu e que a classe média
melhor”.
engordou, a ONU informava que
Se é só isso, presidente, dever o Brasil não cumprirá as metas
cumprido. É óbvio que, ao ﬁnal de expansão da rede de esgoto.

No dia seguinte, o Ministério da
Educação informava que nenhum
curso universitário pago alcançou
o nível de excelência.

o ensino universitário privado
porque a escola pública em que
fazem os cursos básicos não
lhes dá formação suficiente para
derrotarem nos vestibulares da
O que tem uma coisa a ver com escola pública os competidores
a outra? Tudo. Subir na vida da classe média tradicional.
não é só uma questão de ter
mais renda ou de comer mais. É aí que entra a insatisfação dos
É também uma questão de ter entusiastas de políticas públicas,
acesso a bens primários (es- mesmo lulistas de sempre, como
goto) ou de qualidade (ensino Frei Betto, que insistem em que
superior). Como todo mundo os programas sociais do governo
sabe, o pobre ou a nova classe foram incapazes de provocar uma
média são obrigados a buscar mudança estrutural no país.

Mudança estrutural signiﬁcaria,
como é óbvio, saneamento básico, ensino, saúde e toda a conhecida lista de etc. Resta saber se
Lula terá tempo e energias para,
nos 2,5 anos que lhe restam, ir
além de mais comida. Faça a sua
aposta.
Clovis Rossi
é jornalista e colunista
da Folha de S.Paulo.

(Transcrito do Jornal do Diap de 7/agosto/2008)
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Legislativo: balanço do 1º semestre
Antônio Augusto de Queiroz
Grande quantidade, baixa qualidade
e aumento da participação dos parlamentares na autoria das leis. Esta
é a avaliação da produção legislativa entre fevereiro e julho de 2008.
Foram convertidas em leis 104
proposições, entre projetos de lei,
medidas provisórias e projetos de
créditos, estes últimos apreciados
em sessões conjuntas do Congresso.
Para se ter uma idéia, em todo o ano
de 2006 foram aprovadas 178 leis
e, em 2007, 170.

ranking na autoria de leis, com 53,
seguidos do Poder Executivo, com
47, e do Judiciário, com quatro. Das
53 leis de iniciativa de parlamentares, 44 são de autoria de senadores
contra apenas nove de autoria de
deputados. Das 47 do Poder Executivo, 25 são oriundas de medidas
provisórias (MP), 15 de projetos
de lei (PL) e sete de projetos de
créditos (PLN), apreciados pelo
Congresso. Das 25 MPs transformadas em lei, 13 foram modiﬁcadas
pelo Congresso, enquanto 12 foram
Aparentemente, com o aumento do aprovadas sem qualquer modiﬁcanúmero de leis, o plenário da Câma- ção. Entre estas, oito cuidavam de
ra teria deliberado muito, apesar da créditos extraordinários.
obstrução da oposição e do bloqueio
Conteúdo das
da pauta por medidas provisórias.
matérias
Porém, a realidade é outra. Em mais
de 70% das sessões convocadas não Tematicamente, 34 leis fazem
houve deliberação. Das 104 leis, 63 homenagem ou ﬁxam datas comeforam aprovadas conclusivamente morativas; 17 tratam de assuntos
pelas comissões técnicas da Câmara administrativos, como reestruturae do Senado, dispensando a necessi- ção de órgãos e criação de cargos;
dade de apreciação pelos plenários 15 cuidam de matéria orçamentária;
das duas Casas do Congresso – Câ- oito dizem respeito à educação, envolvendo desde criação de universimara e Senado.
dades até piso salarial de professor;
Em números absolutos, o Con- sete dispõem sobre temas tributágresso, pela primeira vez, lidera o rios e ﬁscais; seis abordam matéria

de segurança e código de processo;
cinco tratam de assuntos sociais
gerais; três sobre previdência; três
cuidam de questões sindicais e
trabalhistas; uma sobre trânsito;
e cinco sobre outros temas, como
saúde, cultura, regulamentação de
proﬁssão etc.

meros absolutos e também proporcionais, houve redução na edição de
MPs no primeiro semestre de 2008
em relação a períodos anteriores.
Este ano foram editadas, entre 1º
de janeiro e 17 de julho, 24 medidas
provisórias, uma média de 3,7 ao
mês, e no ano de 2007, no mesmo
período, foram editadas 39 MPs,
Qualitativamente são poucas as com uma média mensal de 6.
leis de grande relevância, entre
as quais a que institui a guarda A obstrução, pela oposição ou pela
compartilhada e a que cria o piso base do Governo, e a ausência de
salarial nacional dos professores, de acordo político, combinado com a
iniciativa de parlamentares, e as que falta de liderança para articular e
regulamentam as centrais sindicais
viabilizar acordos, é que justiﬁcam o
e tratam da lei seca, de iniciativa
bloqueio da pauta do Legislativo.
do Poder Executivo. Entre as de
pouca importância estão aquelas
A mudança de padrão no comporque instituem datas comemorativas
tamento da oposição, que substituiu
e dispõem sobre homenagens, todas
de iniciativa de parlamentares, e a cooperação pela hostilidade na
entre as curiosas estão a que designa relação com o Governo, também
o cupuaçu como fruta nacional e a contribuiu para a derrubada das
que muda o fuso horário do Acre. sessões deliberativas.

Menos MPs

Mudança de
comportamento

Sobre as críticas dos presidentes do
Senado e da Câmara ao excesso de Na legislatura passada, a oposição
medidas provisórias, cabe lembrar se pautou pela ética da responsabilique a média de edição caiu. Em nú- dade, exigindo mudanças nos textos

governamentais como condição
para apoiá-los. Na atual, a lógica é
a ética da convicção, votando contra incondicionalmente qualquer
iniciativa governamental.
O resultado do semestre, apesar do
empenho dos presidentes da Câmara e do Senado, é decepcionante
porque decorre: 1) de falta de lideranças para produzir acordos políticos, 2) da mudança de postura da
oposição, 3) da permissividade das
regras regimentais, que permitem
muitos artifícios para impedir as
votações, e 4) da má qualidade das
matérias aprovadas, muitas delas
sem qualquer importância. Culpar
as medidas provisórias, portanto,
não resolve o problema.
Antônio Augusto de Queiroz
é jornalista, analista
político e diretor
de Documentação do Diap.

(Transcrito do Jornal do Diap de 19/jul/2008)

A simbiose entre emprego e desenvolvimento
Altamiro Borges
No momento em que se agudiza
o confronto entre os neoliberais e
os “desenvolvimentistas”, no interior do governo e na sociedade, o
novo livro do economista Marcio
Pochmann, “O emprego no desenvolvimento da nação”, revela-se um
instrumento aﬁado para a reﬂexão
mais calcada na realidade, avessa
à manipulação. Desde que assumiu
o delicado posto de presidente do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), o autor insiste que
é urgente destravar a economia para
gerar mais e melhores empregos.
Com inabalável coragem, ele manteve sua coerência, rejeitando o
“esqueçam o que eu escrevi”. Por
isto, tem sido alvo da fúria dos adoradores do deus-mercado.
Nesta nova obra o autor comprova,
com sólidos dados estatísticos, que
o desenvolvimento é peça indispensável para a geração de emprego e
renda e vice-versa – que a valorização do trabalho é o fator chave para
o justo desenvolvimento da nação. A
história recente corrobora sua tese.
Como atesta, por cinco décadas contínuas (1930-80), o Brasil registrou
taxas recordes de crescimento, o que
elevou a renda nacional e mudou a
cara do país – da economia agrária
atrasada, uma grande fazenda, para

uma nação industrializada e urbana.
Como a valorização do trabalho não
esteve no centro deste projeto, os
gargalos estruturais se mantiveram e
as injustiças sociais se agravaram.

progresso da nação. Pelo contrário.
Além das taxas recordes de desemprego e da brutal precarização do trabalho, o fundamentalismo neoliberal
afundou o país numa crise crônica e
prolongada, com índices medíocres
Já a partir de 1981, o país ingres- de crescimento do PIB – os menores
sou “numa fase de ausência de da história recente.
crescimento sustentado, o que era
desconhecido até então”, devido à Ao refutar cada falácia, ele apresenta
implantação do destrutivo receitu- alguns antídotos para que o país reário neoliberal. O que já era injusto tome o desenvolvimento econômico,
ﬁcou pior ainda do ponto de vista dos tendo como centro a valorização do
que vivem do trabalho. “Em 2000, trabalho, mesmo concordando que
o Brasil ocupou o terceiro lugar no o desemprego é “parte integrante”
ranking do desemprego mundial, do capitalismo. No capítulo sobre
apesar de possuir a quinta maior determinações do emprego, por
população do mundo. Em 1980, dois exemplo, ela mostra que a ﬂexibide cada três ocupados eram assala- lização trabalhista, encarada como
riados e a taxa de formalização do panacéia no Brasil e em outros
emprego assalariado era de mais de vários países, “não respondeu à
70%. Vinte anos depois, apenas 54% expectativa de ampliação do nível
de todos os ocupados brasileiros do emprego e da formalização”. Já
possuíam salário e menos de dois a liberalização comercial e cambial
terços deles tinham um emprego teve efeitos devastadores, inversos
formal”.
ao prometido, destruindo a produção
nacional, “exportando” empregos
Em todos os sete capítulos, Poch- e causando a “fuga de cérebros”.
mann descamba as teses e os mitos Para ele, o país só terá um desenneoliberais, que pregavam o “estado volvimento sustentado se restringir
mínimo” e o desregulamentação do a “desregulamentação do mercado
trabalho como meios para desen- de trabalho”.
gessar a economia e viabilizar sua
modernização. Na prática, estas Ainda na contracorrente, o autor
idéias, tão funcionais para o capi- mostra noutro capítulo que o intal ﬁnanceiro, não geraram maior vestimento público é essencial

para o desenvolvimento da nação
e a valorização do trabalho. “Basta
mencionar que, entre 2003 e 2004,
33,9% do total do emprego urbano
aberto foi determinado pelos gastos
sociais. Em 1995, somente 18,1%
do total do emprego urbano gerado
dependiam dos gastos sociais... Sem
a elevação do gasto social, a taxa de
desemprego de 9,03% (8,2 milhões
de desempregados) registrada em
2004 poderia ter alcançado 11,4%
(10,4 milhões de desempregados)
da PEA, isto é, 2,2 milhões de desempregados a mais no país”. Contra
outro mito neoliberal, ele comprova
que o Brasil tem relativamente
poucos servidores e um dos que
menos investe na universalização
dos direitos.
Pochmann também aborda o crescimento do agronegócio no país e seu
impacto no emprego. “A contradição
entre o enorme potencial agrícola e a
persistência da fome e da pobreza no
campo encontra-se associada, direta
e indiretamente, ao comportamento
distinto das políticas públicas em
relação aos dois modelos agropecuários do Brasil” – o agronegócio
e a agricultura familiar. Ao mesmo
tempo em que o superávit comercial do agronegócio foi de US$ 34
bilhões em 2004, colocando o Brasil
na sétima posição na exportação

mundial, o nível ocupacional no
campo se reduziu em 1,6 milhões de
trabalhadores nos últimos anos. Para
ele, este grave problema precisa ser
encarado de imediato para viabilizar
que desenvolvimento gere emprego
e justiça social.
Como afirma Ricardo Antunes,
organizador da coleção “mundo
trabalho” da Boitempo Editorial, o
livro “O emprego no desenvolvimento da nação” é uma poderosa
arma na desconstrução dos mitos
neoliberais. “Pochmann é um dos
mais importantes paladinos do trabalho no Brasil. Como freqüência
incomum, quando os dados, aqueles
que se manipulam, sutil ou abertamente, segundo suas lógicas de
concepção, constatam o admirável
mundo do trabalho, ele está sempre
entre os primeiros a demonstrar as
suas falácias. Como os dados descortinam realidades – mas também
podem encobri-las – suas pesquisas
são antídotos contra a manipulação
e a fetichização”.
Altamiro Borges é jornalista, editor da
revista Debate Sindical e autor do livro
“As encr uzilhadas do sindicalismo”
(Editora Anita Garibaldi, 2ª edição).
(Transcrito do Jornal do Diap de 13/08/2008)
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Fusão autoritária, um golpe contra os consumidores
Antonio Carlos de Mendes Thame

Ethevaldo Siqueira inicia artigo, no
jornal “Folha de S. Paulo”, com as
palavras de Sérgio Motta: “Num
futuro muito próximo, você poderá
comprar seu celular em lojas e até
mesmo em postos de gasolina. Em
poucos anos, o Brasil terá milhões
de usuários e diversas operadoras em
regime de competição. Em muitos
casos, o assinante poderá receber o
aparelho de graça, pagando apenas
os serviços.”
Essa era a previsão do ex-ministro
das Comunicações, em 1996, para o
futuro da telefonia celular brasileira.
Pouca gente acreditava nessa visão
tão otimista do ministro, que ousara
quebrar os velhos paradigmas de
um setor estagnado, como eram as
telecomunicações, no começo dos
anos 1990. A previsão de Sergio
Motta se conﬁrmou e não surpreende
mais a ninguém. No Brasil de 1996,
havia pouco mais de 2 milhões de
celulares. Hoje são 130 milhões. Pena
que não esteja vivo para comemorar
esses resultados e, em especial, os do
modelo de privatização da Telebrás,
pois faleceu em abril de 1998.
Acabar com a centralização e a monopolização de setores fundamentais
da economia foi o princípio que
norteou as privatizações, no governo
Fernando Henrique Cardoso, o qual,
reconhecendo que o governo federal
não tinha recursos para modernizar
todas as empresas estatais, iniciou o
processo, nos setores de telecomunicações, transportes e eletricidade.
Previa-se que o aumento da oferta
viria de empresas com capacidade
para investir e aumentar a eﬁciência
da infra-estrutura, em benefício dos
usuários, os quais pagariam menos
por serviços melhores, porque as
empresas competiriam entre si.
Esta era a condição básica para o sucesso da mudança: que as empresas
competissem entre si.
Com as privatizações, empresas
públicas, deficitárias ou pouco
produtivas, rapidamente passaram
a contribuir com a economia, transformando em fonte rentável o que
antes representava prejuízos aos
cofres públicos.

No setor de telecomunicações, a
privatização, com o passar do tempo, mostrou ter sido corretíssima,
porque o processo trouxe inegáveis
benefícios à população, tanto na
qualidade e no acesso quanto nos
preços ao consumidor.
Em vez de ser produtor de bens e
serviços, o governo passou a ser o
regulador das concessões de serviços
públicos, adotando o modelo de agências reguladoras para cada setor, com
a função, entre outras, de impedir a
formação de grandes conglomerados, que, como tal, poderiam
inibir a concorrência e exercer um
domínio altamente prejudicial aos
usuários e ao próprio país.
Entendia-se que entregar o serviço
nacional de telefonia a poucas operadoras atroﬁaria o sistema, impediria o desenvolvimento e eliminaria
a livre concorrência, implicando
menos investimentos na modernização da infra-estrutura e preços mais
elevados para o consumidor.
Privatizações bem-feitas e regulação
bem concebida e implantada permitiriam aumentar a concorrência e
os investimentos em tecnologia, e a
população acabaria ganhando.
Os resultados superaram as previsões. Em dez anos, investiram-se
mais de 140 bilhões de reais na
expansão e na modernização do
Sistema, o que seria impossível com
recursos públicos. Primeiro, quanto
ao número de telefones (ou acessos)
ﬁxos e móveis. De pouco mais de 20
milhões de telefones ﬁxos em julho
de 1998, o Brasil hoje passou para
40 milhões. Somados aos 130 milhões de celulares, são 170 milhões
de telefones, o que representa um
crescimento físico de 600% e um
salto na densidade, de 14 para 91
telefones por 100 habitantes.
Em dez anos, o celular deixa de ser
artigo de luxo, para tornar-se o meio
de comunicação mais popular, no
País. Quando o Sistema Telebrás foi
privatizado, em julho de 1998, havia
ﬁla para conseguir telefone ﬁxo e
não existia acesso de banda larga à
internet. Hoje, o número de pessoas
com acesso à internet ultrapassa 40
milhões e o total de acessos de banda
larga alcança 8,3 milhões.
A participação das telecomunicações no Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro dobrou, passando
de 3,2%, em 1998, para 6,2%, no
ano passado.

agência reguladora proﬁssional e
independente. Pior do que manter
qualquer sistema estatal é fazer uma
privatização desastrada.”
Suas palavras estão atualizadíssimas. Aﬁnal, embora o setor tenha
se desenvolvido muito desde a
privatização, existem problemas
importantes que ainda precisam ser
atacados. Ou seja, persistem pontos
críticos que precisam ser ajustados,
como a qualidade dos serviços prestados e os custos cobrados dos usuários, pois o Brasil ainda está entre
os países que aplicam as mais altas
tarifas do mundo, tanto na telefonia
móvel quanto na ﬁxa.
Na verdade, a competição na telefonia ﬁxa no Brasil não ocorreu na
intensidade esperada e, por isso, o
atendimento das operadoras de telecomunicações é ruim, fazendo com
que as empresas do setor liderem as
listas de reclamações nas entidades de
defesa do consumidor. No ano passado, quatro operadoras de telefonia
estavam entre as 7 empresas contra
as quais foram registradas mais reclamações no Procon de São Paulo.
Para melhorar os serviços e baixar
os preços, o caminho é aumentar a
competição entre as empresas. Todavia, em lugar de aumentá-la, está
em curso um golpe drástico contra a
livre concorrência nas telecomunicações, em prejuízo dos usuários.
A recente autorização prévia da
Anatel à fusão da Brasil Telecom
(BrT) com a Oi agride frontalmente
o princípio que norteou a criação
das agências reguladoras, que era o
de garantir benefícios à sociedade e
ao Estado. Para satisfazer os desejos
dos controladores das concessionárias e permitir a fusão das empresas
operadoras, a Anatel, sob orientação
e surpreendente subserviência ao governo federal, obrigou-se a apresentar proposta de modiﬁcação do Plano
Geral de Outorgas (PGO), ou seja,
de alteração do decreto presidencial
que hoje impede que duas empresas
tenham o mesmo controlador, ao determinar que, se uma concessionária
adquirir outra, terá que abrir mão de
sua concessão original, no prazo de
seis meses. Pretende-se mudar um
decreto presidencial para permitir
que a fusão se concretize!

As regras previstas no novo Plano
Geral de Outorgas, em elaboraSérgio Motta, porém, alertava: “É ção, vão submeter a população ao
preciso fazer uma correta priva- domínio de duas ou três grandes
tização, com uma lei geral, uma operadoras, sabotando o princípio

da livre concorrência, que induz
a melhoria dos serviços e permite
menores preços aos usuários. O que
está em curso é um assalto à economia da população, uma agressão
aos procedimentos que nortearam a
privatização das telecomunicações,
entregando os serviços a grupos
monopolistas poderosos que, após
dominarem o setor, irão extorquir o
máximo dos usuários.
Este negócio precisa ser aprovado
pela Anatel e também pelo Cade
(Conselho Administrativo de Defesa
Econômica), por se constituir em
concentração do setor. Caso seja concretizado, o mercado de telefonia no
país terá nova feição: de acordo com a
Embratel, a integração das duas redes
operacionais permitirá à empresa
resultante da fusão o domínio de 97%
do território nacional, atendendo cerca de 140 dos 180 milhões de brasileiros. Com essa abrangência, chegará
a 42 dos 52,6 milhões de domicílios
do País. E fato incontestável: com a
integração de suas redes, a nova empresa, detendo avassalador poder de
mercado, poderá ﬁxar o preço que lhe
conferir máximo lucro, com inegável
prejuízo para os usuários.
O que está claro, desde a primeira
hora, é que negócios estão sendo
feitos, entabulados e prestes a serem
concretizados, contrariando uma
normativa em vigor, o atual Plano
Geral de Outorgas, o qual está em
vias de ser alterado e adaptado, para
viabilizar uma operação comercial
já anunciada e chancelada pelas autoridades deste Governo, com todo
o empenho dos agentes políticos,
que deveriam é estar defendendo os
interesses coletivos e do país.
O fato é que o modelo de privatização das telecomunicações, criado há
dez anos, está sob grave ameaça. A
compra da Brasil Telecom (BrT) pela
Oi traz de volta a forte ingerência do
governo sobre o setor, com apoio de
bancos oﬁciais. A Oi já conseguiu
R$ 4,3 bilhões do Banco do Brasil e
R$ 2,569 bilhões do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). É inacreditável
que bancos oﬁciais se disponham
a ﬁnanciar uma operação que, por
ora, é ilegal, ou seja, contraria a
legislação em vigor!
Um banco público, o Banco do Brasil, e dinheiro público, do BNDES,
irão ﬁnanciar a fusão das empresas.
Não vão ﬁnanciar a criação de empregos, ao contrário, visam a permitir que o interesse privado prevaleça
sobre o interesse público.

O professor Arthur Barrinuevo Filho,
da FGV de São Paulo, aﬁrma que “a
discussão do Plano Geral de Outorgas
não deveria se subordinar aos interesses dos acionistas ou de um negócio
especíﬁco qualquer, seja de quem for,
muito menos de uma concessionária
de serviço público, porque isso acaba
ferindo um dos princípios do Direito
Público, que é a impessoalidade. A
mudança do Plano Geral de Outorgas
é algo tão importante e tão necessário,
que não pode ﬁcar sujeita a qualquer
interesse que não seja o de pensar o
modelo de telecomunicações dentro
da convergência. E depois, não pode
ser rápido. Ao contrário, isso tem
que ser muito discutido, tem que
ouvir muita gente para se chegar a
um modelo que possa perdurar por
mais tempo”.
A impessoalidade é um princípio
basilar que vai por água abaixo. Em
nenhum país moderno e democrático, se muda a lei para atender a
interesses privados!
Fernando Henrique Cardoso, em
recente artigo no jornal “O Globo”,
com o título “As privatizações
reavaliadas”, concluiu: “É preciso
melhorar o atendimento aos consumidores, assim como os avanços
tecnológicos requerem revisões no
marco regulatório, para permitir o
uso convergente de novas tecnologias. Espero que isso seja feito com
o fortalecimento da Anatel e no
respeito aos princípios constitucionais referidos, mantendo-se a competitividade entre as empresas,
para evitar o monopólio privado,
danoso ao interesse público”.
Se esta fusão for concretizada, em
pouco tempo, as famílias e as empresas brasileiras estarão percebendo, ao receber os boletos mensais
dos serviços de telefonia, que lhes
coube pagar a conta deste negócio
realizado sob auspícios, patrocínio
e estímulos de uma ação administrativa governamental irresponsável e
inconseqüente.
(Pronunciamento em 4 de agosto de 2008,
no plenário da Câmara dos Deputados).

Antonio Carlos de Mendes Thame
é deputado federal e presidente
estadual do PSDB-SP, professor do
Departamento de Economia
da Esalq/USP. (E-mail: dep.mendesthame@
terra.com.br / site: www.mendesthame.com.br).
(Pronunciamento em 4 de agosto de 2008,
no plenário da Câmara dos Deputados).
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VOCÊ E A PREVIDÊNCIA

Ministério quer
aposentadoria automática
Marilena dos Santos Seabra

A

A Previdência buscará, inicialmente, as empresas para obter
as informações. Em seguida,
partir de janeiro serão procurados os próprios
do próximo ano, o Ministério trabalhadores.
da Previdência vai promover
Neste segundo semestre está
uma espécie de recadastramento
sendo cruzado o CNIS com
dos trabalhadores ativos cujos
outros cadastros. Em 2009,
dados estejam incompletos no
vão procurar as empresas para
CNIS (Cadastro Nacional de
preencher as lacunas que ainda
Informações Sociais). Com a inestiverem faltando. Em um seclusão das informações, a pasta
gundo momento, procurarão os
espera cobrir todos os furos de próprios trabalhadores.
seu cadastro para permitir, a
partir de 2010, a concessão au- Atualmente, existem 37 milhões
tomática de aposentadorias por de trabalhadores inscritos na
tempo de contribuição.
Previdência, dos quais 82%
O ministro da Previdência, José
Pimentel, informou que, já em
2009, o governo pretende passar
a conceder automaticamente
as aposentadorias urbanas por
idade – benefícios destinados
a quem completa 65/60 anos
(homem/mulher).

com as alterações. Ele admitiu
que as mudanças podem ser feitas por medida provisória. Diz
Pimentel que o presidente deu
carta-branca para discutir com
o Congresso e chegar à melhor
forma: projeto de lei ou medida
provisória.

Pimentel diz estar otimista
quanto à rapidez na implementação das mudanças. Para ele,
mesmo que as alterações sejam
encaminhadas ao Legislativo por
projeto de lei, não há motivos
para resistências por parte dos
parlamentares, já que se trata de
um assunto de interesse de todos
estão nas cidades, e o restante, os trabalhadores.
no campo.
As mudanças na legislação
A concessão automática de previdenciária visam inverter
aposentadoria depende de mu- o chamado “ônus da prova” na
danças legais. Pimentel já ha- concessão de benefícios. Hoje,
via anunciado que o governo os trabalhadores são obrigados
pretende enviar brevemente ao a comprovar com documentos
Congresso um projeto de lei o tempo trabalhado. Com o

Câmaras para solucionar
impasses entre contribuintes
e o INSS

E

m meados de setembro vão começar a funcionar,
inicialmente em Brasília, Recife
e São Paulo, as Câmaras de Conciliação Previdenciária (CCP),
destinadas a resolver de imediato os casos embaraçados em que
o contribuinte não encontrou
solução nas agências do INSS.
O ministro da Previdência
Social, José Pimentel, assinou
acordo de cooperação técnica
com o Ministério da Justiça e
a Defensoria Pública da União
(DPU) para a criação das CCP,
que vão se reunir mensalmente e
serão compostas por representantes do Ministério da Justiça,
da Defensoria Pública da União
e do Instituto Nacional do Seguro Social. O ministro informou
que a medida será possível com
a contratação de 69 defensores
públicos da União concursa-

dos, que estão tomando posse vai facilitar a comprovação
em todas as capitais do País. dos direitos previdenciários
e permitir que os candidatos
Os casos típicos de atendimento a aposentadorias possam ter
pelas CCP deverão ser pedidos seu pedido atendido de forma
contestados de aposentadoria mais rápida, segundo o mipor idade ou tempo de contri- nistro da Previdência Social.
buição, licença-maternidade, licença por acidente do trabalho, Já começou a funcionar o sistelicença-saúde ou pensão por ma de agendamento coletivo da
morte. O trabalho das câmaras, Previdência Social, destinado
segundo Pimentel, visa a redu- aos trabalhadores rurais, pescazir o número de ações ajuizadas dores artesanais e extrativistas.
na Justiça por contribuintes O MPS firmou termo de comque discordam da avaliação promisso com a Confederação
feita pela INSS. Nesse sentido, Nacional dos Trabalhadores na
o Ministério da Previdência Agricultura (Contag), que será
Social já firmou compromisso estendido a outras entidades
com o Conselho Nacional de ligadas aos segurados espeJustiça para a aplicação de ciais da área rural, com vista
forma mais rápida de senten- a facilitar o atendimento dessa
ças favoráveis objeto da Lei clientela nas cidades maiores e
Orgânica da Assistência Social. capitais, reduzindo o custo de
seu transporte e o seu tempo
A Câmara Federal aprovou, dia de atendimento na Previdência
13 de agosto, o projeto do MPS Social, informou Pimentel.
que cria o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS).
Fonte: Agência Brasil
A partir de 2009, esse sistema

CNIS atualizado, a Previdência
dispensará o trabalhador dessa
obrigação, e o benefício poderá
ser concedido automaticamente
com base nas informações cadastrais do segurado sobre toda
a sua vida profissional.
De acordo com o ministro, o
CNIS tem informações certificadas somente de julho de 1994 até
hoje. Os dados anteriores ainda
estão passando pelo processo de
cruzamento com outros bancos
de informação do governo, entre
eles os da Receita Federal, da
Caixa Econômica federal, da
Justiça Eleitoral e do Ministério
do Trabalho.

aposentadoria por idade, basta
ter contribuído 13 anos e seis
meses para a Previdência. Ou
seja, o tempo requerido para
o benefício abrange o período
após julho de 1994.
Já a aposentadoria por tempo
de contribuição exige que o
trabalhador tenha recolhido
para a Previdência por 35/30
anos (homem/mulher). “Para
a concessão automática desses
benefícios, precisamos homologar as informações do CNIS
desde 1976 (ano de criação do
cadastro)”, disse o ministro.

Pimentel explicou que a concessão automática da aposentadoria por idade virá mais
rápido porque utilizará as
informações já validadas do
CNIS. Pelas regras atuais para
o trabalhador ter direito à

Marilena dos Santos
Seabra atende em nossa
sede as terças e quartas-feiras.
É necessário agendar consulta através
do telefone (11) 3116-3750.

Déﬁcit da
Previdência
diminui 17,5%

O

déﬁcit – diferença
entre arrecadação e despesas – do
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) diminuiu 17,5% no
primeiro semestre deste ano, na
comparação com o mesmo período
de 2007. Nos seis primeiros meses
de 2008, o órgão arrecadou R$
74,924 bilhões e gastou R$ 93,467
bilhões. Os dados foram divulgados dia 24 de julho pelo ministério
da Previdência Social.

que o de maio (com R$ 2,778
bilhões). Já em comparação
com junho de 2007 (com R$
3,6 bilhões), o saldo negativo
diminuiu 21,2%. A arrecadação
líquida totalizou R$ 12,94 bilhões e as despesas somaram R$
15,8 bilhões.

Segundo o ministério, o resultado do primeiro semestre
deste ano pode ser explicado
pela melhora no desempenho
da arrecadação (por conta do
aquecimejto da economia no
mesmo período) e pela redução
Em junho, o déﬁcit alcançou R$ nas despesas com o pagamento
2,863 bilhões, 3,1% maior do dos benefícios.

O Sindicato só é forte, e só conquista
alguma coisa, quando representa muita
gente. Por isso é importante que ele
tenha muitos sindicalizados porque
isso garantirá sua representatividade
e mais conquistas serão agregadas aos
trabalhadores da categoria.
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Boletim
PESQUISA MENSAL
DA CLASSIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS*
JUNHO/2008
Total de anúncios :

738
ESTADÃO %
142
19,24%

POSSUIR VEÍCULO
IDADE
18 a 25
25 a 35
35 a 40
Acima de 40
ESCOLARIDADE
2º Grau
Técnico
Superior
Pós - Graduação
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
Sul
Leste
Oeste
Interior
Grande São Paulo
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
acima de 5 anos
Experiência comprovada
CONHEC. INFORMÁTICA
IDIOMAS
INGLÊS
ESPANHOL
ALEMÃO
FRANCÊS
DISPONIB. P/ VIAGENS
REGISTRO
AUTÔNOMO

495
1233
FOLHA
%
TOTAL
92
18,59%

%
0,00%

115
49
2
-

15,58
6,64
0,27
0,00

91
14
0
-

18,38
2,83
0,00
0,00

206
63
2
-

16,71
5,11
0,16
0,00

249
27
79
-

33,74
3,66
10,70
0,00

171
19
32
-

34,55
3,84
6,46
0,00

420
46
111
-

34,06
3,73
9,00
0,00

18
82
77
12
49

2,44
11,11
10,43
1,63
0,00
6,64

23
46
35
9
27

4,65
9,29
7,07
1,82
0,00
5,45

41
128
112
21
76

3,33
10,38
9,08
1,70
0,00
6,16

347
72

0,00
0,00
47,02
9,76

191
51

0,00
0,00
38,59
10,30

538
123

0,00
0,00
43,63
9,98

26
4
49
348
388

3,52
0,54
0,00
0,00
6,64
47,15
52,57

17
5
24
225
270

3,43
1,01
0,00
0,00
4,85
45,45
54,55

43
9
573
658

3,49
0,73
0,00
0,00
0,00
46,63
53,37

TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
3
SOMENTE FIXOS
2
SOMENTE COMISSÕES
1

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
4
COMÉRCIO
2
SERVIÇO
0

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ 2.075,66

MÁXIMA

R$ 3.244,00

Total de Homologações: 178/ Total de Amostragens: 6

Ref: Julho/2008
TIPO DE REMUNERAÇÃO
FIXO + COMISSÕES
SOMENTE FIXOS
SOMENTE COMISSÕES
-

CLASSIFICAÇÃO POR ÁREAS
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
SERVIÇO
-

MÉDIA SALARIAL
MÍNIMA

R$ -

MÁXIMA

R$ -

JULHO/2008
708
ESTADÃO %
158
22,32

463
FOLHA
113

%
24,41

1171
TOTAL
271

%
23,14

149
53
5
-

21,05
7,49
0,71
0,00

103
29
2
-

22,25
6,26
0,43
0,00

252
82
7
-

21,52
7,00
0,60
0,00

357
48
115
-

50,42
6,78
16,24
0,00

169
25
63
-

36,50
5,40
13,61
0,00

526
73
178
-

44,92
6,23
15,20
0,00

78
53
71
36
63

11,02
7,49
10,03
5,08
0,00
8,90

53
29
43
19
41

11,45
6,26
9,29
4,10
0,00
8,86

131
82
114
55
104

11,19
7,00
9,74
4,70
0,00
8,88

361
91

0,00
0,00
50,99
12,85

174
54

0,00
0,00
37,58
11,66

535
145

0,00
0,00
45,69
12,38

35
43
329
379

4,94
0,00
0,00
0,00
6,07
46,47
53,53

18
29
217
246

3,89
0,00
0,00
0,00
6,26
46,87
53,13

53
72
546
625

4,53
0,00
0,00
0,00
6,15
46,63
53,37

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes
nas datas de 06, 13, 20 e 27 de julho de 2008.

O seu melhor produto
Na atualidade soﬁsticada do mundo
contemporâneo, globalizado, informatizado, informado (e bem!),
o vendedor não é apenas o patrocinador da troca – ele é o catalisador
do progresso. Vendedor que honra
o nome não só vende, como realiza,

transforma sonhos, vontades e até o
mundo. E se orgulha disso.
Lembre-se: você deve ser o melhor
produto. E para isso é necessário
aperfeiçoamento, reciclagem, e,
cada vez mais, amplo conhecimento
de técnicas e táticas para obter

sucesso com aquilo que vende,
que representa. Para tudo isso,
proﬁssional de vendas, você pode
contar com o Nuclave – Núcleo de
Aperfeiçoamento em Vendas. Veja
nossos próximos cursos, palestras
e inscreva-se!

AGENDA DE EVENTOS
SETEMBRO/OUTUBRO 2008
VENDEDOR EXTERNO:
O GRANDE REPRESENTANTE DA EMPRESA
Objetivos: O participante aprende técnicas e conhecimentos revendo e
modernizando conceitos mostrando que, apesar do telemarketing, internet,
marketing direto, televendas, entre outras ferramentas modernas de vendas,
o vendedor externo ainda é o grande representante de sua empresa junto ao
público-alvo, com sua personalidade e proﬁssionalismo.

nas datas de 01, 08, 15, 22 e 29 de junho de 2008.

POSSUIR VEÍCULO
IDADE
18 a 25
25 a 35
35 a 40
Acima de 40
ESCOLARIDADE
2º Grau
Técnico
Superior
Pós - Graduação
REGIÃO QUE RESIDE
Norte
Sul
Leste
Oeste
Interior
Grande São Paulo
TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Até 3 anos
acima de 5 anos
Experiência comprovada
CONHEC. INFORMÁTICA
IDIOMAS
INGLÊS
ESPANHOL
ALEMÃO
FRANCÊS
DISPONIB. P/ VIAGENS
REGISTRO
AUTÔNOMO

PESQUISA DE SALÁRIOS E CONDIÇÕES POR AMOSTRAGEM PROFISSIONAL DE VENDAS
Extraídos do setor de homologações do SIVENVI
Ref: Junho/2008

Total de Homologações: 180/ Total de Amostragens: -

O Levantamento levou em conta os títulos de Vendedores e Representantes

Total de anúncios :

nº- 85

Programa
• Novos Tempos, Novos Conceitos;
• Marketing Pessoal ou Figuração;
• Vendendo o produto tangível ou intangível;
• A Evolução das Posturas do vendedor externo nas últimas décadas;
• B2B/B2C - Business to Business ou Business to Consumers;
• O telefone e a internet ajudam o trabalho de campo?
• O grande fantasma de vendas chamado preço;
• Concorrentes: Inimigos ou Adversários úteis do vendedor externo;
• Os quatro (ou cinco) passos da venda que o vendedor externo tem
de seguir.

Início: 15/set
Término: 18/set
Horários: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

TÉCNICAS AVANÇADAS DE NEGOCIAÇÃO
Objetivos: Adquirir uma visão conceitual sobre negociações, desenvolver as
metodologias e técnicas ampliando o raciocínio estratégico e aumentar o poder
de gerar negociações eﬁcazes.
Programa
• Autodiagnóstico da capacidade atual de negociar;
• Metodologia para negociações bem-sucedidas;
• O que as partes querem - expectativas e problemas;
• Planejamento e Script da negociação;
• Concentração nos interesses, não nas posições;
• Eﬁcácia da comunicação durante as reuniões;
• Técnicas de concessões e barganha de poder;
• Motivações pessoais podem ajudar ou atrapalhar;
• Percepção, técnicas das perguntas - paráfrase;
• Trabalhar objeções e superar impasses;
• O que fazer e o que evitar fazer numa negociação;
• Lidando com pessoas e situações difíceis.

Início: 22/set
Término: 25/set
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)
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nº- 85

PALESTRA
GRATUITA

VOCÊ VENDE OU ATENDE?
Objetivos: Atender x vender – saiba como essa
diferença pode fazer o sucesso em vendas.

DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS EM LIDERANÇA
Objetivos: Desenvolver nos participantes a capacidade de entender
os processos fundamentais de
gerenciamento e desenvolvimento
pessoal, auxiliando no desenvolvimento de suas próprias habilidades de liderança.

Data: 23/set
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

Objetivos: O participante aprende conceitos de telemarketing e suas
diversas estratégias de venda.
Programa
• Introdução ao mercado: marketing, marketing direto e telemarketing;
• Principais aplicações e vantagens do telemarketing;
• Exemplos de sucesso: “cases” em telemarketing;
• Estilos de operação: receptivo e ativo;
• O que aprender sobre produtos ou serviços;
• Como vender benefícios;
• Como descobrir as vantagens competitivas de produtos ou serviços;
• A importância da argumentação planejada;
• O que é e como desenvolver um roteiro para atendimento receptivo;
• O que é e como desenvolver um script para abordagens ativas;
• Fechamento por alternativas e perguntas participativas;
• Combate às objeções; A voz como instrumento de trabalho;
• Comunicação: pessoal e por telefone;
• Voz, fala, linguagem e audição;

Início: 29/set
Término: 2/out
Horários: 19h/22h
Dias da semana: segunda a
quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

TÉCNICAS DE VENDAS PARA PROMOTORES

Início: 6/out
Término: 9/out
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

Objetivos: Visa oferecer aos proﬁssionais, atuantes na área,
oportunidades de desenvolverem ou aperfeiçoarem competências no processo de negociação; ações de merchandising e
reposição de produtos, criando diferenciais de qualidade em
sua atuação proﬁssional.
Programa
• O Processo de Comunicação, Relacionamento
e Criação de Rapport;
• Como o consumidor percebe suas necessidades e desejos;
• Apresentação de Produtos e Soluções;
• As inﬂuências de Marketing na tomada de decisões;
• Principais conceitos do Visual Merchandising;
• Psicologia e aspectos sensoriais e ergonômicos;
• Os passos para o Relacionamento Proﬁssional com
os Clientes;
• Motivação, o Comportamento que vende.

Programa
• Sensibilização para Mudanças;
• O Líder como Agente de Mudanças;
• Deﬁnindo Performances;
• Meu Subordinado não está Desempenhando como Quero: Deﬁciência
de Treinamento ou Oportunidade Gerencial?
• Feedback e suas Implicações;
• Planejamento como Ferramenta Gerencial;
• Responsabilidades do Líder para o Desenvolvimento da Equipe:
- Todos os Problemas Começam no Recrutamento
- Recrutando, Liderando e Mantendo Equipes de Sucesso
- Como Energizar Equipes Vencedoras
- Como Energizar Pessoas para Formar Equipes de Sucesso
Início: 20/out
Término: 23/out
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

PALESTRA
GRATUITA

VENDAS POR TELEFONE: O SUCESSO POR UM FIO

SOCORRO! PRECISO
BATER MINHA META
Objetivos: Como chegar mais rápido nas
metas estabelecidas utilizando conceitos
básicos e de fácil exempliﬁcação.
Data: 21/out
Horário: 19h
Dia da semana: terça-feira
Vagas: Limitadas

COMO SUPERAR AS EXPECTATIVAS
DOS SEUS CLIENTES
Objetivos: Reﬂetir sobre os mecanismos responsáveis pela sensação de satisfação do cliente e a
responsabilidade do proﬁssional
da empresa neste contexto.

COMO PLANEJAR E EFETIVAR A SUA VENDA
Objetivos: Familiarizar o proﬁssional de vendas com os
conceitos de planejamento pessoal e estratégico, assim como
sobre a importância do trabalho sinérgico dessas áreas para
a efetivação do pedido.
Programa
• Conceitos Básicos de Planejamento;
• Pontos Chaves para um bom Planejamento;
• Objetivos, Metas e Planos de Ação;
• Planejamento na Vida Pessoal;
• Planejamento nas Vendas;
• Desenvolvendo Habilidades Comerciais:
- Abordando o Cliente com Criatividade,
- Descobrindo Necessidades, Desejos e Interesses,
- Vender ou Ajudar o Cliente a Comprar,
- Lidando com Objeções,
- Fechando a Venda.
• Pós-Venda: Verdades e Mentiras.

Início: 13/out
Término: 16/out
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certiﬁcado
e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

Programa
• Panorama do momento atual;
• Movimento da Qualidade;
• Conceito de Qualidade Total
e os Momentos da Verdade;
• Qualidade de produtos e
serviços;
• Atendimento x Tratamento;
• Perﬁl do proﬁssional de
atendimento;
• Comunicação;
• Relações Interpessoais;
• Kaizen: Melhoria contínua.

Início: 27/out
Término: 30/out
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda
a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático,
Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)
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NEGOCIAÇÕES BEM-SUCEDIDAS
Objetivos: Adquirir uma visão
conceitual sobre negociações,
desenvolver as metodologias e
técnicas ampliando o raciocínio
estratégico e aumentar o poder de
gerar negociações eﬁcazes.
Programa
• Autodiagnóstico da capacidade atual de negociar;
• Metodologia para negociações bem-sucedidas;
• O que as partes querem - expectativas e problemas;
• Planejamento e Script da negociação;
• Concentração nos interesses, não nas posições;
• Eﬁcácia da comunicação durante as reuniões;
• Técnicas de concessões e barganha de poder;
• Motivações pessoais podem ajudar ou atrapalhar;
• Percepção, técnicas das perguntas - paráfrase;
• Trabalhar objeções e superar impasses;
• O que fazer e o que evitar fazer numa negociação;
• Lidando com pessoas e situações difíceis.
Início: 3/nov
Término: 6/nov
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

PLANEJAMENTO,
MARKETING E VENDAS

nº- 85
Desenvolvendo Habilidades
Gerenciais

Esse foi o tema desenvolvido pelo palestrante José Antonio Kairalla Caraccio, no período de 4 a
7 de agosto, nas dependências do Nuclave. Na foto, participantes de diversas empresas que compareceram ao evento.

Erro de cálculo

Objetivos: Familiarizar o proﬁssional de
vendas com os conceitos de planejamento
e marketing, assim como a importância do
trabalho sinérgico destas três áreas para o
sucesso da empresa.
Programa
• Conceitos Básicos de Planejamento;
• Objetivos, Metas e Planos de Ação;
• Pontos Chaves para bom Planejamento;
• Conceitos Básicos de Marketing;
• Estratégias de Marketing e a Área de Vendas;
• Segmentação de Mercado;
• A Equipe de Vendas.
Início: 10/nov
Término: 13/nov
Horário: 19h/22h
Dias da semana: segunda a quinta
Carga horária: 12 horas
Investimento: R$ 100,00
Incluso: Material Didático, Certiﬁcado e Coffee-Break.
(Associados: desconto de 40%)

PA G A M E N T O
Através de depósito bancário em nome do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado
de São Paulo - Banco Itaú - Agência 0057 C/C nº 89320-8.
Enviar o comprovante de depósito para validar a inscrição
pelo fax: (11) 3104-2387. O participante que não puder
comparecer ao evento em que se inscreveu terá o valor do
seu pagamento garantido como crédito para novas inscrições
por 12 meses.

porém, nem voar eu posso a fim
de mostrar minha beleza; feliz
é o urubu que é livre para voar
Há um conto japonês milenar que para onde o vento o levar.
é mais ou menos assim:
O Urubu, por sua vez, também
Em uma planície, viviam um Uru- reﬂetia no alto de uma árvore:
bu e um Pavão.
- Que infeliz ave sou eu, a mais
feia de todo o reino animal e
Certo dia, o Pavão reﬂetiu:
ainda tenho que voar e ser visto
- Sou a ave mais bonita do por todos; quem me dera ser
mundo animal, tenho uma plu- belo e vistoso tal qual aquele
magem colorida e exuberante, pavão.

Foi quando ambas as aves tiveram
uma brilhante idéia em comum e
se juntaram para discorrer sobre
ela: cruzar-se seria ótimo para
ambos, gerando um descendente
que voasse como o Urubu e tivesse
a graciosidade de um Pavão.

NUCLAVE

BOLSA DE
EMPREGOS

Para participar de nossos cursos
e palestras ligue para:
(11) 3116-3750 - Ramais: 147, 148 e 149
• Mantenha seu cadastro atualizado.
Visite nossa home-page: www.sindvend.com.br
• E-mail: nuclave@vendedores.com.br.
Atendimento em nossa sede:
Rua Santo Amaro, 255 - 3º andar
• Metrô Anhangabaú - 01315-903 - São Paulo - SP

Então se cruzaram e dai nasceu o Peru,
que é feio pra chuchu e não voa!
Moral da história:
Se está ruim, nem tente arrumar,
que piora!

Mantemos um cadastro de
currículos de vendedores
com acesso às empresas.
Envie o seu para ser indicado
a novas oportunidades no
mercado de trabalho.
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DEFESA

A Amazônia é nossa!
Ricardo Maranhão

Um expressivo grupo de entidades
e de patriotas vem se reunindo,
com regularidade, no Movimento
em Defesa da Economia Nacional
- Modecon, com o objetivo de estruturar uma ampla campanha em
defesa da Amazônia.
O Movimento Nacional em Defesa

da Amazônia - MNDA, aberto a
todos os brasileiros, militares e
civis, trabalhadores e empresários,
jornalistas, intelectuais, estudantes, obedecerá ao princípio fundamental que norteou a campanha do
Petróleo é Nosso: é absolutamente
suprapartidário e reúne todos os
cidadãos empenhados na defesa
da Amazônia, independentemente
de suas posições ﬁlosóﬁcas, ideológicas ou religiosas.
No momento atual, fatos e circunstâncias compõem um quadro inquietante de ameaças sobre a Amazônia. Este quadro está a requerer a
união e a resistência organizada de
todos os segmentos da sociedade
brasileira, para evitar a perda, para
estrangeiros, desta enorme parcela
do nosso território.
Que fatos e circunstâncias são
estes?

O
desmatamento, criminoso
e irresponsável; a biopirataria, saqueando o nosso riquíssimo
patrimônio genético; a intensa
atuação clandestina (ou ostensiva)
de ONGs estrangeiras, que agem
livremente, sem qualquer controle
governamental, explorando populações ribeirinhas, sonegando
impostos, promovendo grilagem de
terras, iludindo populações indígenas; a hidropirataria; o contrabando
e o narcotráﬁco; a demarcação de
terras indígenas, com áreas que
chegam a superar a superfície de
países europeus, inclusive na faixa
de fronteiras, de forma contínua,
como no caso recente da Reserva
Raposa Serra do Sol, em Roraima
(1,7 milhão de hectares – 17.000
km² -, quase 4 vezes a superfície do
município do Rio de Janeiro; o enfraquecimento das Forças Armadas,
conseqüência do corte dos recursos
orçamentários, diﬁcultando o cumprimento da sua missão constitu-

cional e a sua atuação na região,
sobretudo nas faixas de fronteiras;
a estratégia de grupos, alguns inﬁltrados no governo federal, que,
a pretexto de defender os índios,
e/ou o meio ambiente, impedem
ou atrasam, em muitos anos, a implantação de projetos fundamentais
para o desenvolvimento do país e
a efetiva ocupação da Amazônia; a
lei de gestão de ﬂorestas públicas,
para alguns, permitindo o domínio
de vastas extensões do território
brasileiro por empresas estrangeiras, comprometendo a nossa
Soberania.
E por que defender a Amazônia?
Porque ela representa 60% do território brasileiro. Sem a Amazônia
o Brasil deixaria de ser um dos seis
países continentais do mundo, ao
lado da Rússia, China, Canadá,
Estados Unidos e Austrália. País
continente é aquele com mais de 7
milhões de quilômetros quadrados
de superfície.
Porque a Amazônia é uma região
riquíssima, com quase 15% das
reservas de água doce do planeta.
Ela é a maior ﬂoresta tropical e sua
biodiversidade não tem similar no
mundo. Esta região tem recursos
madeireiros extraordinários. Nela
foi descoberta, em 1966, a Província Mineral de Carajás, com dimensões iguais ou superiores às de
Abitibi, no Canadá, e Witwatesrand,
na Austrália, as mais importantes do
mundo. Na Amazônia já foram
identiﬁcadas colossais reservas com
o mais alto teor de minério de ferro
do planeta, além de bauxita, ouro,
cobre, diamantes, nióbio, cassiterita, caulim, petróleo e gás. Tudo leva
a crer que as riquezas naturais são
muito maiores, uma vez que apenas
10% do território amazônico foram
mapeados geologicamente.
Este patrimônio incalculável nos
foi legado pelos portugueses e
consolidado pela ação destemida e

competente de grandes brasileiros como Rio Branco, Plácido
de Castro e outros, e também
Rondon e Artur Cezar Ferreira
Reis, que sempre lutaram pela sua
preservação.
Em respeito à memória destes
heróis devemos defendê-la e preservá-la.
O grande ato público que lançou o
Movimento Nacional em Defesa da

ditório foi
cenário de grandes movimentos cívicos, como a campanha
do petróleo, a luta pelas liberdades
democráticas, as “diretas já” e outros. E abril é o mês no qual a Nação
Brasileira homenageia Tiradentes.
Conclamo todos os brasileiros

Amazônia ocorreu dia 28 de abril de à luta em defesa da Amazônia.
2008, na Associação Brasileira de Como o petróleo, ela também é
Imprensa - ABI. Lembro que seu au- nossa!
O MNDA conta com o apoio do Modecon, CNDDA, AEPET, ADNAM, OAB-RJ,
ABI, CREMERJ, UNE, UBES, Centro de Memória Osny Duarte Pereira, SindeconRJ, Sindimetral-RJ, TV Comunitária, Clube de Engenharia, Sociedade Brasileira de
Geograﬁa, Famerj, UBM, Umes, Femulher, CTB, Unegro, UJS, Cebrapaz, Afadfc,
Nação Nordeste, Associação Americana de Juristas (AAJ), Sindipetro-RJ, Centro de
Capitães da Marinha Mercante, Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado
do Rio de Janeiro, PDT, PcdoB, PCB, PPS, PR, PSB e PT

Ricardo Maranhão, engenheiro,
é vice-presidente do Movimento em
Defesa da Economia Nacional – Modecon.
Adesões por e-mails: vereador@ricardomaranhao.com.br
e modecon@globo.com.
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Encerramento da parte amigável – Acordo Judicial
Processo de Dissídio Coletivo nº. 20163200800002003

Dr. Alexandre Pazero e Edson Ribeiro Pinto (SindVend)

Drs. Alexandre Pazero, Nivaldo Pessini, Edson Ribeiro Pinto (SindVend) e dr. Pedro Teixeira (Fecomercio)

Autorizado pela Assembléia Geral
Permanente, à qual compareceram
entre associados e não-associados,
grande número de interessados,
superando em muito o quórum
mínimo, foi feito acordo no processo de Dissídio Coletivo com a
Fiesp e 47 Sindicatos Patronais da
indústria e com a Fecomercio, e 41
Sindicatos Patronais do comércio
e serviço.

citadas Federações e seus Sindicatos, estes em número de 221
entidades, isto pelo fato de não se
obter êxito nas inúmeras rodadas
de negociação.
Entretanto, a diretoria do Sindicato, à frente o presidente Edson
Ribeiro Pinto, continuou persistindo nas negociações objetivando
o consenso, visto o julgamento,
ao ﬁnal do processo, para toda a

O Dissídio foi proposto contra as

Dr. Nivaldo Pessini, Edson Ribeiro Pinto (SindVend) e dr. José Luiz Fernandes Eustáquio (Fiesp)

ria de Admissão para R$ 644,00 e
de Efetivação para R$ 816,00.
Foram mantidos os direitos já
constituídos em dissídios anteriores (vide texto na íntegra no site
www.vendedores.com.br).
Além disso, obteve-se melhoria no
pagamento do seguro, para 92%
Dr. Nivaldo Pessini, Edson Ribeiro Pinto (SindVend) do valor pago pelo empregado
que seja obrigado a trabalhar com
categoria, prejudicar nossos com- parte citada dos sindicatos patronais
veículo próprio, para a cobertura
panheiros que ﬁcam sem norma e federações citados, prosseguindode perdas e danos no veículo.
coletiva para defender-se frente a se o processo de Dissídio Coletivo
apenas contra os demais sindicatos
seu empregador.
Conseguimos, ainda, a manutenção
patronais não acordantes.
da assistência médica existente, em
Desta forma, depois de reiteradas
reuniões, as negociações foram re- O reajuste obtido foi de 7,28%, caso de afastamento por doença ou
tomadas, obtendo-se êxito quanto a tendo sido ﬁxado o piso da catego- acidente de trabalho, por 45 dias.

Drs. Aline do Prado Squinello, Valdemar Cardoso de Andrade e José Angelo
Gurzoni (Fiesp)
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Dr. Nivaldo Pessini, Edson Ribeiro Pinto (SindVend) e drs. José Luiz Fernandes Eustáquio e Henrique Pedriso de Moraes (Fiesp)

Caso Sinac – Sindicato Nacional dos
Administradores de Consórcio
Processo de Convenção Coletiva = SRT/SP: Nº 46219.039211/2008-43
Importante ressaltar que já no – Sindicato Nacional das Admi- foram mantidos os direitos ante- com.br) e ademais aumentado o índice de 8%, e alterado o piso
período das negociações iniciais, nistradoras de Consórcios, através riormente existentes (vide texto na seguro para 92%.
de admissão para R$ 580,00 e de
foi obtido consenso com o Sinac de Convenção Coletiva, na qual íntegra no site www.vendedores. Quanto ao reajuste, foi obtido efetivação para R$ 892,00.

SEUS DIREITOS

INSS – Pedido de revisão
Lembramos aos associados (e de- ção do benefício, têm direito, em
pendentes) de nosso Sindicato, que tese, às diferenças (incluem-se os
ainda não pleitearam, o seguinte: que estavam próximos ao teto e tiveram reajuste judicial pela URV e
1. Os aposentados por tempo de também foram contidos ao teto).
serviço entre junho de 1977 a 4. Os aposentados no período de
outubro de1988, têm direito, em abril de 1988 a julho de 1994
tese, à diferença por índices das têm possibilidade, em tese, de
ORTNs pagos a menor.
diferença, por índices utilizados
2. Os aposentados por tempo de no cálculo do benefício a menor
serviço entre março de 1991 e ja- no período de março de 1991 a
neiro de 1997, em tese, tem direito agosto de 1991.
à diferença de URV/IRSM 39,67%, 5. Para qualquer tipo de aposentadoria ou beneﬁcio, há em tese,
por índice de 2/94 a menor.
3. Aqueles que, no cálculo da diferenças
aposentadoria, tiveram um salário nos reajustes, pela reposição de
de benefício superior ao teto, mas, parte do reajuste do salário míforam contidos ao teto, na apura- nimo, pelo princípio de isonomia

constitucional (não se trata de:
igualdade em número de mínimo;
reajuste pelo mínimo; substituição de índices; recuperação de
perda do poder aquisitivo – que
estes itens já foram negados pelo
Judiciário).
Havendo interesse em qualquer
pleito, são necessários:
Documentos – CPF, RG, prova de
residência e Carta de Concessão
do benefício. Valor inicial e atual
do beneﬁcio.
Informes e agendamento: apenas
pelos telefones (11) 3107-6713 e
3104-5194.

Diferenças das
cadernetas de poupança
Lembramos aos associados, e
seus respectivos familiares, que
o prazo para reclamar diferenças
da caderneta de poupança está
se esgotando.
Quem tinha caderneta em janeiro
de 1989, fevereiro, março, abril
e maio de 1990 e fevereiro de
1991, tem diferenças a pleitear.
A Justiça somente aceita as ações
com fornecimento de extratos.
Os bancos demoram muito para
fornecer os extratos, e, às vezes,
o fazem erradamente, tendo
necessidade de renovar o pedido.
Portanto, os que desejam reaver
o que é seu, devem “correr atrás”

dos extratos desde já.
Meses que devem ser solicitados
ao banco:
janeiro e fevereiro de 1989;
março, abril e maio de 1990
janeiro, fevereiro e março de 1991
Documentos
necessários:
extratos, RG, CPF, comprovante
de residência (com CEP).
Havendo interesse, telefonar para:
(11) 3107-6713 e 3104-5194.
Rua Tabatinguera, 140, 12o – cj.
1208 – Capital - das 10h às 13h.
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