CONHEÇA TUDO
QUE A CNC FAZ
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CARTILHA DE

NEGOCIAÇÃO
COLETIVA DO
COMÉRCIO

Projeto de Inovação e Tecnologia
da CNC, que visa atender todo
comércio de bens, serviços e
turismo brasileiro, começando por
todos os gestores e colaboradores
da Confederação, posteriormente
das federações estaduais,
nacionais e seus sindicatos.

O objetivo com esta publicação
é oferecer ao líder empresarial
sindical as condições para
aperfeiçoar sua capacidade
de negociação em diversas
situações da vida sindical,
considerando-se que a
negociação coletiva é o
objetivo principal do sindicato,
conforme disposto no Artigo
8º, inciso VI, da Constituição
Federal (CF) de 1988.

SAS

SNCC
O Sistema de Negociação Coletiva
do Comércio (SNCC) é um
banco de dados dos acordos e
convenções coletivas de trabalho
no âmbito do comércio de bens,
serviços e turismo. Possibilitando
que o negociador tenha acesso aos
mais variados tipos de cláusula.

BDCS
Banco de Dados da Contribuição
Sindical (BDCS) é um cadastro
complementar individualizado
por Sindicato com as informações
das empresas representadas,
considerando a abrangência
geográfica e categorias
econômicas de representação.

O Sistema de Avaliação Sindical
(SAS) é um sistema digital, criado
para uso das entidades participantes
Segs e objetiva a avaliação da
maturidade das entidades sindicais
nos 6 eixos de atuação.

EAD
O Ambiente de Ensino a Distância
(EAD) é um ambiente digital que
contém treinamentos EAD para
desenvolvimento de competências
estratégicas das lideranças e
equipes das entidade sindicais.
Os cursos são elaborados
especificamente para o contexto
sindical e estão correlacionadas aos
eixos de atuação do Segs.

Neste documento, separamos
uma série de informações e
recomendações para que as
entidades possam se planejar e
agir estrategicamente,
em curto, médio e longo
prazos. Assim, o objetivo
é gerar insumos para o
fortalecimento do Sistema CNC
e, consequentemente, mais
preparo para apoiar as empresas
do setor de comércio de bens,
serviços e turismo.

ECONOMIA

INDICADORES,
PESQUISAS E
ESTUDOS

A CNC realiza pesquisas
e estudos sobre temas
relacionados ao comércio de
bens, serviços e turismo que
permitam expor tecnicamente
à sociedade o posicionamento
da entidade diante de temas
econômicos e auxiliem
decisões estratégicas das
áreas e das entidades
representadas pelo Sistema
Confederativo do Comércio.

RENALEGIS
O Sistema Renalegis monitora
a tramitação de proposições
legislativas de interesse das
categorias do setor, propiciando
informações importantes para
atuação no parlamento.

RENAR
A CNC criou em 2013 a Rede
Nacional de Representações
do Sistema Confederativo
do Comércio (RENAR) para
divulgar as competências
dos órgãos consultivos e
deliberativos, nacionais e
internacionais, em que está
presente para assegurar os
interesses do setor.
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Entrevistas sobre pesquisas
econômicas, tendências,
medidas provisórias e ações
diante da crise com presidentes
das federações de comércio do
Brasil, especialistas da CNC e
convidados especiais.

O canal de notícias sobre
varejo e empreendedorismo da
CNC conta com diversos batepapos com empreendedores
e profissionais do Sistema
Comércio, do Sesc e do
Senac, sempre com assusntos
importantes para contar
para você.

CARTILHA

LEI GERAL
DE PROTEÇÃO
DE DADOS

Disponível para Androi
d

Disponível para iPhon
e

Em um único local informações
importantes para tomada de decisões:
• Sumário econômico
• Sinopse legislativa de
relações institucionais
• Informe sindical
• Revista Turismo em pauta
• Revista CNC Notícias
• Carta Mensal
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Cartilha sobre a Lei Geral
de Proteção de Dados, que
visa garantir a privacidade
dos indivíduos e mitigar os
riscos do uso indevido de
informações pessoais
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