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Apresentação
A defesa e a garantia dos interesses das empresas do setor terciário no
Brasil está entre as atividades principais das entidades que integram o
Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio), coordenado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens
e Serviços e Turismo (CNC) e composto por mais de mil entidades
sindicais patronais de todo o Brasil, incluindo sindicatos e federações.
Para o exercício da defesa e da garantia dos interesses, as entidades sindicais do Sistema CNC utilizam diferentes formas de ação de representação, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário.
A gestão estratégica e unificada das ações de representação da CNC
torna-se, cada dia mais, um imperativo, dada a pulverização de espaços
e oportunidades em que os interesses do comércio podem ser afetados
de alguma forma.
A CNC, como representante nacional dos interesses do comércio de
bens, serviços e turismo, tem estado atenta a essa pluralização, desenvolvendo constantemente novas estratégias que deem conta tanto do rápido aumento quantitativo desses espaços de negociação como de suas
peculiaridades, isto é, de sua diversidade de formatos, funções, durações, problemáticas e participantes. A participação nesses espaços exigiu
o aprimoramento dos instrumentos e o desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais, de modo a qualificar a atuação dos representantes e
sintonizá-la cada vez mais com os interesses do comércio brasileiro.
É nesse sentido que esta publicação esclarece, de forma pontual, as informações e conceitos referentes a este trabalho, tão importante para as
instituições sindicais.
Boa leitura!
Antonio Oliveira Santos
Presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac
CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
ORIENTAÇÕES AOS REPRESENTANTES

5

Foto: ijeab/Freepik

A visibilidade das representações
O reconhecimento de uma entidade como representativa de uma atividade ou setor decorre da sua atuação junto aos órgãos e instituições governamentais e privadas. Isto significa estar presente em conselhos, fóruns,
comitês, grupos de trabalho e qualquer outra instância de representação
onde seja necessário pautar e defender temas de interesse do comércio de
bens, serviços e turismo, além dos interesses do Sesc e do Senac.

Missão
Assegurar às empresas do setor terciário as melhores condições para gerar resultados positivos
e desenvolver a sociedade.

Visão 2020
Liderar a comunidade empresarial do comércio
de bens, serviços e turismo, com reconhecida
influência no desenvolvimento do País.
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O Sistema CNC-Sesc-Senac
Sesc

CNC

Senac

Federações

Sindicatos

Empresas de comércio de
bens, serviços e turismo

A CNC coordena o Sistema Confederativo da Representação Sindical do
Comércio (Sicomércio) e conta em sua composição com dois conselhos
de caráter consultivo: o Conselho Técnico e o Conselho de Turismo.
Também com caráter consultivo, fazem parte da CNC as Câmaras de Comércio que têm como objetivo a realização de estudos e o fornecimento de
sugestões para a ação política da entidade, em apoio e defesa das categorias
econômicas nelas representadas. Atualmente, a entidade possui nove câmaras: Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI),
Câmara Brasileira de Serviços (CBS), Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos (CBFarma), Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação
(CBTI), Câmara Brasileira de Materiais de Construção (CBMC), Câmara
Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos (CBCPAVE),
Câmara Brasileira do Comércio de Gêneros Alimentícios (CBCGal), Câmara Brasileira de Comércio Exterior (CBCEx) e Câmara Brasileira do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos (CBÓptica). Essas câmaras foram
criadas para atender à execução de programas especiais de atuação da Confederação em suas áreas específicas. Os membros são empresários atuantes
em seus respectivos setores, representantes da CNC em órgãos governamentais correlatos, técnicos e diretores da entidade.
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A CNC administra um dos maiores sistemas de desenvolvimento social
do mundo – o Serviço Social do Comércio (Sesc), com atuação nas áreas
de educação, saúde, cultura e lazer, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), principal agente da educação profissional voltada para o setor do comércio de bens, serviços e turismo.

Sesc
O Sesc é uma entidade privada que promove um dos maiores programas
de desenvolvimento social do mundo, beneficiando a cada ano milhares de
brasileiros. Os comerciários e seus familiares, bem como o público em geral, contam com modernos centros culturais, bibliotecas, quadras poliesportivas, teatros, restaurantes, cinemas, salas de aula, clínicas odontológicas, hospedagem e áreas de proteção ambiental, entre outros serviços.
Ambiental

O programa Sesc Pantanal é uma estância ecológica que desenvolve atividades turísticas e pesquisas técnico-científicas para uma gestão ecológica sustentada, por meio de parcerias com universidades federais, instituições de pesquisa e Organizações Não Governamentais.
Ação solidária

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos contra
a fome e o desperdício, contribuindo para a promoção da cidadania e a
melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em
uma perspectiva de inclusão social.
Saúde bucal

O OdontoSesc foi criado para atender as comunidades brasileiras que
não têm acesso aos consultórios dentários. O projeto conta com uma
frota de unidades volantes que chegam à periferia das grandes cidades e
aos municípios do interior de todo o País.
Turismo e lazer

O Sesc também se preocupa com o lazer e o turismo como forma de
garantir o bem-estar dos brasileiros, e recebe cerca de três milhões de
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turistas em seus hotéis e pousadas espalhadas pelo País. As unidades de
hospedagem valorizam o Turismo Social como atividade fundamental
para o lazer e a formação cultural do cidadão.
Cultura

Na área cultural, o Sesc tem diversos programas. O Sonora Brasil – Circuito Nacional de Música e o projeto de teatro Palco Giratório, criados em
1998, têm como objetivo formar ouvintes por meio do resgate da história
musical brasileira e difundir as artes cênicas no País.
O Sesc também atua na formação de leitores, por meio do Prêmio Sesc
de Literatura – que identifica escritores inéditos com obras de qualidade
literária para edição e circulação –, de sua rede nacional de bibliotecas e
do BiblioSesc, bibliotecas volantes com cerca de três mil obras.
A rede Sesc-Senac conta ainda com programas de teleconferência, rádio
e videoconferências via intranet, trazendo informações e conhecimento
para todo o País.
Saiba mais:
Serviço Social do Comércio
www.sesc.com.br

Senac
O Senac é o principal agente de educação profissional no setor do comércio
de bens, serviços e turismo no Brasil, com a oferta de cursos de aprendizagem, capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem profissional, presenciais e a
distância, para trabalhadores do comércio, empresários e público em geral.
São milhares de programações em centenas de ambientes educacionais de
ponta e especializados, como as empresas pedagógicas e as unidades móveis
espalhadas pelo País. O Senac tem um Departamento Regional em cada
uma das capitais e no Distrito Federal, bem como Unidades Operativas nas
principais cidades brasileiras, que abrangem cerca de três mil municípios.
CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
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Eixos dos segmentos educacionais

Ambiente e Saúde; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Cultural e Design; Segurança; e Produção Alimentícia.
Quem mora longe das grandes cidades, além dos programas a distância, também pode estudar no Senac por meio do Programa Senac Móvel. Veículos como balsas-escola e carretas-escola são equipados com
laboratórios, computadores conectados à internet, antena parabólica e
equipamento audiovisual, que permitem o aprendizado prático e completo nas áreas de Moda e Beleza; Informática e Administração; Saúde;
e Turismo e Hotelaria.
Para expandir o aprendizado nas salas de aula, o Senac mantém dezenas de empresas pedagógicas em todo o País. Equipadas com moderna

Por meio dessas ações, a CNC,
com o Sesc e o Senac, torna-se
parte importante da vida brasileira
e agente do desenvolvimento econômico e social.
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infraestrutura, as empresas pedagógicas permitem que os alunos vivenciem experiências profissionais reais, em ambientes que simulam o dia a
dia do trabalho. São hotéis-escola, restaurantes-escola, lanchonetes-escola, confeitarias-escola, salões de beleza-escola, cafés-escola, além de
espaços exclusivos como posto-escola, açougue-escola, padaria-escola e
mercado-escola.
A iniciativa existe desde a década de 1950 e possibilita aos alunos um
aprendizado mais dinâmico, unindo teoria e prática em sintonia com as
necessidades de mercado.
Saiba mais:
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
www.senac.br

Foto: Banco de imagens/Sesc DN

Foto: Guarim de Lorena
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Estrutura e conceitos
O trabalho de defesa institucional das representações objetiva orientar,
coordenar e defender os interesses do Sistema CNC e é feito pela Assessoria de Gestão das Representações (AGR).
Vinculada à Presidência, a AGR é responsável por gerir a atuação da CNC,
em ação conjunta com o Sesc e o Senac Nacionais, nas instâncias de representação pública e privada, nacionais e internacionais, empreendendo ações
estratégicas, políticas e institucionais que contribuam para a sustentabilidade da missão do setor do comércio de bens, serviços e turismo.
A AGR trabalha tanto na preparação dos representantes, promovendo informações sobre o perfil da instância em que atuarão e sobre as questões nela debatidas, quanto na difusão dos resultados de suas ações de representação, com
a sistematização e a edição dos informes, relatórios e publicações temáticas.

CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
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Turismo

Saúde

Responsabilidade social

Relações internacionais

Relações institucionais

Relações do trabalho

Microempresa e empresa
de pequeno porte

Meio ambiente

Infraestrutura

Educação e Cultura

Economia

A estrutura da gestão está organizada segundo áreas temáticas, que são:
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O que é representar?
Representar é uma ação autorizada em nome de um indivíduo ou grupo,
orientada conforme seus melhores interesses e exercida em uma instância
em que os representados estão ausentes.
É um mecanismo para solucionar uma ausência, ou seja, como tornar
presente uma ideia, um interesse, um indivíduo, uma instituição ou uma
coletividade que não está ou não pode estar fisicamente presente em um
dado local ou momento. O ato da representação resolve o problema da
impossibilidade da participação direta de todos os cidadãos – ou, no caso
da atuação de organizações como o Sistema CNC-Sesc-Senac, de todas
as entidades que ele representa – em tomadas de decisões políticas.

O que são instâncias de representação?
São espaços participativos em que o representante defende os interesses de
seus representados perante os outros segmentos sociais ou o Poder Público.
A defesa ocorre por meio de negociação e discussão entre os setores públicos e privados, nacionais e internacionais, de caráter deliberativo, consultivo, técnico-temático, administrativo, recursal ou controlador, que possibilita a colaboração do segmento do comércio de bens, serviços e turismo
na construção e formulação de políticas públicas, por meio da participação
de representantes da CNC, do Sesc e do Senac nos conselhos, comissões,
grupos de trabalho e foros de debate criados para esse fim.

Formatos das instâncias
Cada um dos formatos tem uma função e uma periodicidade diferente,
podendo ser permanente ou eventual. A atuação do Representante precisa ser definida de acordo com as características de cada formato.

16
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Conferências (setoriais ou extraordinárias)
Conselhos gestores de políticas públicas, de direitos ou de fundos
Audiências públicas
Comissões e comitês gestores de programas do governo
Consultas públicas
Ouvidorias
Planos plurianuais participativos
Grupos de trabalho
Mesas de negociação

Tipos de instâncias de representação
Eventuais

Não há a formação de um colegiado permanente ou a continuidade dos
trabalhos de negociação e articulação em reuniões periódicas, ou um período já determinado de reuniões para a finalização de um determinado
trabalho, como nas cerimônias para lançamento de programas.
Permanentes

A composição de seus membros é determinada de maneira regular a partir
de um mandato e a continuidade dos trabalhos é garantida pela periodicidade de suas reuniões, como no caso dos Conselhos de Políticas Públicas.

O que é representatividade?
A representatividade é definida pela autorização de agir no melhor interesse do representado, mediante capacidades formais com embasamento
legal e qualidades no que diz respeito ao conteúdo da representação.
Assim, a representatividade conjuga dois componentes: um de natureza
formal ou jurídica e outro de natureza substantiva ou relacionado ao
conteúdo. A representação legítima reúne os dois.

CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
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Representatividade Legal

Refere-se ou relaciona-se ao Estado de Direito, ao direito positivado que
tanto define os procedimentos e formas da representação reconhecida
juridicamente como tal quanto regula todos os atos administrativos, os
quais são infralegais.
Representatividade Substantiva

A representação substantiva vai além do direito legal que o agente tem de
agir em nome do grupo ou setor representado, o objeto da representação
– ou seja, os direitos, oportunidades e defesa de interesses dão significado substantivo ao ato de representar.
O representante só estaria fazendo um trabalho satisfatório de representação caso estivesse agindo em prol dos interesses de seus representados
durante a representação (HANNA PITKIN, 2006).
Assim, a representação substantiva exprime os verdadeiros interesses dos
representados, sendo, portanto, inseparável da aceitação social do ato.

Ações de representação
Representação defensiva

É aquela na qual o representante assume a postura de resistência a qualquer proposta de mudança, de modo a impedir ou dificultar que medidas desfavoráveis sejam tomadas.
Representação de caráter individual

É aquela na qual os representantes desprovidos de orientação institucional recorrem às suas próprias crenças, à sua visão de mundo ou ainda aos
seus próprios interesses.
Representação propositiva

É aquela em que os representantes apresentam sugestões ou propostas
construtivas que objetivam aprimorar o posicionamento político e as diretrizes institucionais da representação.
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As diretrizes que conduzem a defesa
de interesses do Sistema Comércio
A CNC está comprometida com o setor de comércio de bens, serviços e
turismo e defende condutas e avanços como:
• Direito de propriedade, livre iniciativa, economia de mercado e Estado
Democrático de Direito.
• Princípios de liberdade para exercer o comércio, lealdade na concorrência e ética no desempenho da atividade profissional.
• Preservação e consolidação da unidade nacional com o desenvolvimento
do comércio em todas as regiões do País.
• Conquista e prestígio dos valores relacionados à confiança nas instituições, com realce para a moeda e o crédito.
• Brasil aberto ao comércio internacional e integrado na economia mundial.
• Harmonia e solidariedade das categorias econômicas e o amplo entendimento com as classes profissionais, visando à paz social.

Instrumentos que legitimam a CNC
a atuar na esfera pública
Por força legal e estatutária, compete à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo eleger ou designar representantes
nos órgãos de jurisdição nacional e internacional. Essa atuação se efetiva
por meio de debates para a formulação de diretrizes de política econômica, administrativa, social e ambiental, dentre outras ações.
Constituição Federal, Artigo 5º

Assegura, dentro do Estado Democrático de Direito, o pluralismo político, a liberdade de expressão e o direito de petição, princípios que dão
base legal e legitimam a interlocução da atividade.
CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
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O exercício da atividade ampara-se na liberdade:
•
•
•
•
•
•
•
•

De manifestação.
De comunicação.
De expressão.
De reunião.
De associação para fins lícitos.
De acesso à informação de interesse particular, coletivo ou geral.
Contra a ilegalidade ou abuso de poder.
De petição aos poderes públicos em defesa dos interesses e direitos.

Rede Nacional de Representações do
Sistema Confederativo do Comércio (Renar)
É uma estrutura social coordenada pela AGR, composta por representantes e gestores de representação da CNC, das Federações do Comércio
Estaduais e Nacionais, do Sesc e do Senac, todos com o objetivo de verticalizar as ações de defesa dos interesses do comércio de bens, serviços
e turismo, unificando o conhecimento sobre diversos temas relevantes
para o setor.
A Rede promove o intercâmbio de informações e ações, dissemina pesquisas, apresenta propostas, experiências e iniciativas, visando ao aperfeiçoamento dos trabalhos referentes às representações.

O que é ser representante do Sistema
CNC-Sesc-Senac?
Representar o Sistema CNC significa participar, em nome dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, dos processos decisórios que
ocorrem nas diversas instâncias de representação criadas pelo governo,
por outros segmentos políticos ou instituições privadas, com o objetivo de
conferir legitimidade a suas decisões.

20

CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
ORIENTAÇÕES AOS REPRESENTANTES

Para que o representante obtenha sucesso no desempenho de suas funções,
ele deve buscar orientações sobre posicionamentos do comércio, visando
conferir credibilidade à posição defendida pelo Sistema CNC-Sesc-Senac
e fazer-se ouvir pelos agentes que têm legitimidade de decisão.

Temas de Interesse do Comércio (TIC)
O TIC é uma ferramenta para consulta sobre os pensamentos do Sistema
CNC-Sesc-Senac em relação a temas importantes e relacionados à defesa
dos interesses dos empresários do setor terciário e da sociedade está disponível no Portal da CNC.
O conteúdo foi produzido com base em estudos técnicos do Sistema, e
disponibilizado em subtemas que permitem a procura pelo assunto de
interesse de forma rápida e prática.
A proposta central é alinhar o conhecimento em busca do melhor desempenho nas representações de nossas entidades e do alcance dos resultados
pretendidos em suas ações e processos de trabalho.
O representante receberá, para acesso à ferramenta do TIC, disponível
em uma barra de acesso localizada na parte inferior do Portal da CNC,
uma senha pessoal e intransferível, com orientações para os procedimentos de acesso de acordo com as normas da segurança da informação
da instituição.
O conteúdo dentro da ferramenta está disponível somente para consulta,
não pode ser copiado ou divulgado.

CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
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Compromissos do Representante
No exercício de sua relação com a sociedade, o governo e a União, é
compromisso do Representante:
• Atuar na defesa dos interesses diretos do empresário do setor terciário.
• Exercer influência em benefício do desenvolvimento social, educacional e cultural do País.
• Identificar oportunidades e riscos em debates e elaboração de propostas, tendo como objetivo a viabilização e o fortalecimento de projetos
que assegurarem às empresas do setor terciário as melhores condições
para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade.
• Consolidar a identidade institucional.
• Manter a isenção nas questões políticas, religiosas e outros temas polêmicos envolvendo a sociedade.
• Estimular a conscientização socioambiental e o exercício da cidadania
ativa em prol da sociedade brasileira, por meio de ações, programas e
políticas públicas.
• Respeitar rigorosamente a legislação em vigor.
• Recusar quaisquer práticas, atitudes e ações que não estejam amparadas na legislação em vigor, informando sobre os atos que possam
ferir os ideais institucionais, alertando a entidade sobre a ocorrência
de tais transgressões.
• Comparecer às reuniões e na impossibilidade justificar a ausência à
AGR; Dar conhecimento à CNC dos encaminhamentos na instância
de representação.
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Após a indicação ser oficializada pela Presidência da CNC, o representante receberá um kit institucional contendo: login e senha para acessar
o Sistema Gerenciador de Representação (SGR); o login e senha do portal para acessar a ferramenta sobre os Temas de Interesse do Comércio
(TIC); e a ficha cadastral, que deverá ser atualizada a cada seis meses.
No SGR é possível obter todas as informações relativas as instâncias de
representação, bem como registrar a participação nas atividades, solicitação para custeio de viagens e o registro dos resultados e das deliberações
das reuniões.

24

CNC | ATUAÇÃO DO SISTEMA CNC-SESC-SENAC:
ORIENTAÇÕES AOS REPRESENTANTES

Foto: ijeab/Freepik

Conduta do Representante
A atuação dos representantes pode ser dividida em três etapas, cabendo ao
representante examinar as informações sobre a instância de representação.

Antes das atividades
Finalidade

Entenda o funcionamento, os
objetivos e a missão da instância de
representação.

Participantes

Identifique as demais instituições
e quando possível seus
posicionamentos em relação aos
temas pautados.

Pautas

Avalie as pautas segundo os
interesses do Sistema Comércio.

Política pública

Verifique se as pautas estão de
acordo com as ações propostas pela
política pública e condizentes com o
posicionamento do Comércio.

Posição do
Sistema Comércio

Avalie se as orientações da direção, os
pareceres técnicos e especializados
das diferentes áreas da CNC, do Sesc
ou do Senac são suficientes para a
sua atuação.

Histórico

Identifique o histórico de discussões e
deliberações, especialmente quando
se trata de representação eventual e
substituição do representante anterior
ou do titular da representação.
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Solicite à AGR, caso necessário, pareceres e orientações complementares
sobre quaisquer temas pautados pela instância de representação.
O pedido deverá ser encaminhado com prazo mínimo de 5 dias úteis da
ocorrência da atividade.

Durante as atividades
Lembre-se de se identificar como representante do Sistema CNC-Sesc-Senac.
Rede de
relacionamento

Aproveite a oportunidade de
estabelecer novos contatos e parcerias.

Impacto para o
Sistema Comércio

Verifique se as discussões e
deliberações representam riscos ou
oportunidades para o Sistema Comércio.

Neutralidade

Evite conflitos de interesse
(pessoal x corporativo) e oriente-se
pelo posicionamento político e as
diretrizes institucionais.

Visão sistêmica

Identifique possíveis interfaces com
outras instâncias de representação do
Sistema Comércio.

Posicionamento
dos integrantes

Registre, especialmente, os
posicionamentos contrários aos
interesses do Sistema Comércio.
Identifique os aliados e as
propostas que vão ao encontro do
posicionamento da instituição.
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Caso considere relevante, tire fotos para registrar a atividade e encaminhe para a AGR, em separado (via e-mail).

Relatando os fatos
Feedback!
Após sua participação, é imprescindível a descrição sucinta das principais situações ocorridas na atividade:
• Identificação das instituições participantes, destacando as autoridades presentes.
• Principais posicionamentos, discussões e deliberações.
• Encaminhamentos.
• Oportunidades e ameaças para o Sistema CNC-Sesc-Senac ou algum
dos segmentos representados.
Não comprometa a sua participação nas próximas atividades: lembre-se que
o representante tem até 7 dias corridos para encaminhar o seu feedback!
A participação na próxima atividade poderá ficar condicionada a uma
autorização prévia, caso os relatórios não sejam entregues.
Fique atento!
Durante a atividade ou ação de representação é importante ficar sempre
atento aos debates e exposições, identificando os grupos de pressão que estão
a favor ou contra os interesses defendidos pelo Sistema CNC-Sesc-Senac.
Informações sensíveis à divulgação poderão ser encaminhadas em separado.
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Situações extraordinárias
Caso o representante, no exercício de sua atividade, seja demandado por
gestores, coordenadores e demais autoridades ligadas à instância de representação, deve acolher o pleito, sem manifestação de negativa ou concordância, e encaminhá-lo à Assessoria de Gestão das Representações, que
ficará responsável por analisar a demanda e cuidar da tramitação interna.
As demandas podem ser, dentre outras:
• celebração de parcerias e convênios;
• realização de pesquisas;
• cessão de espaços nas unidades da CNC; e
• apoio e patrocínio.
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Procedimentos operacionais
para registrar a ação/atividade
de representação
Como representante, é importante seguir corretamente os passos para a
realização da sua participação nas instâncias e para executar suas ações
de representação.

Cadastrar atividade de representação no SGR
• Registrar todas as convocações ordinárias, extraordinárias e correlatas
(complementares) que forem encaminhadas pela instância de representação.
• Anexar, durante o cadastramento das atividades, a convocação do órgão responsável pela instância de representação.
• Para participar de atividades correlatas (complementares) o representante deverá encaminhar para a AGR o pedido justificado e aguardar
a autorização para participação.
Os funcionários da CNC precisarão imprimir o formulário gerado, assiná-lo e encaminhá-lo à AGR, dando ciência prévia à chefia imediata.

Impedimentos
A impossibilidade de comparecimento do representante titular deverá ser
comunicada à AGR com antecedência mínima de 7 dias úteis da realização
da atividade, para que se viabilize a convocação do representante suplente.
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Caso a impossibilidade de comparecimento seja intempestiva, o representante deverá comunicar-se com a AGR, o mais breve possível, para o
encaminhamento das providências em relação à atividade.

Cancelamento de atividade
O cancelamento da atividade, ou qualquer outra alteração, deverá ser informado à AGR, de imediato, a fim de possibilitar as providências cabíveis.
Sempre que houver necessidade de alteração na solicitação de viagem, a
AGR, em Brasília, deverá ser comunicada, no prazo de 48 horas, a fim
de possibilitar as mudanças necessárias, em tempo hábil, de forma que
não haja incidência de ônus ou multa para as partes.
Em caso de cancelamento da atividade, deverão ser adotadas as providências de ressarcimento à CNC, caso já tenha ocorrido o pagamento
das correspondentes diárias.
Na impossibilidade de utilizar o SGR, o representante deverá solicitar o
registro da atividade pelo endereço eletrônico da AGR. As dificuldades
persistentes de acesso ao SGR deverão ser relatadas à AGR, para que
viabilize o suporte técnico.

Autorizações
As autorizações de viagens para o exercício da representação, assim como as
alterações nas passagens e hospedagens, são emitidas pela Chefia da AGR.
O representante que deixar de registrar o feedback de duas atividades
consecutivas da mesma instância de representação terá seus pedidos de
atividades suspensos para a análise da Chefia da AGR.
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O representante voltará a ser habilitado para as suas atividades de representação tão logo regularize suas pendências referentes à entrega do feedback.

Custeio e ressarcimentos
Custeio

Caso a participação demande deslocamento, é preciso preencher o formulário de viagem, no SGR, com 5 dias úteis de antecedência, informando os itens necessários:
• passagem aérea;
• hospedagem; e
• diárias de viagem.
É facultado ao representante indicar companhias aéreas, voos e meios
de hospedagem. Caso a solicitação de viagem não possa ser acolhida integralmente em termos de horários de voos e hotel requerido, a
CNC atenderá o requerimento de forma equivalente, de acordo com
as disponibilidades.
A viagem de representação é custeada pela CNC e inclui as despesas de
transporte, hospedagem e diárias, exceto quando o órgão responsável
pela representação provê total ou parcialmente o custeio da atividade.
Tal situação deverá ser sinalizada no formulário de solicitação de viagens.
O pagamento das diárias dos funcionários na qualidade de representantes é efetuado pelos setores responsáveis no prazo de 24 horas úteis de
antecedência à data da atividade. Para os representantes convidados, o
pagamento da diária é efetuado no dia de realização da atividade.
As diárias dos colaboradores internos e convidados externos são destinadas a cobrir as despesas com alimentação e traslado.
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As diárias dos representantes que são da Diretoria da CNC e do Conselho de Representantes são destinadas a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e traslado.
Ressarcimentos

Quando o representante, por qualquer motivo, custear as despesas relativas à sua atuação em atividade de representação, com recursos próprios
ou da instituição à qual pertence, deverá adotar o seguinte procedimento
para o ressarcimento das despesas:
• encaminhar por meio digital (agr@cnc.org.br), para a Chefia da Assessoria de Gestão das Representações, o pedido de ressarcimento indicando a origem do provedor do custeio (Federação ou representante);
• indicar os dados da instituição bancária para depósito, além de CPF
ou CNPJ; e
• anexar os comprovantes de passagens e hospedagem.
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Canais de comunicação
A Assessoria de Gestão das Representações dispõe de diferentes canais
de comunicação que visam divulgar eventos, notícias, consultas públicas
e destaques das instâncias de representação da CNC.
O representante receberá por e-mail o Informe das Representações, o
Relatório das Representações e o informativo Síntese Ambiental.
Também está disponível uma página na rede social que divulga notícias,
publicadas pelos principais veículos de comunicação, de todas as áreas
temáticas geridas pela AGR. Há ainda um grupo fechado que divulga
ações e novidades relativas a meio ambiente e sustentabilidade do Grupo
de Trabalho sobre Meio Ambiente (GTT-MA).
Siga-nos:
www.facebook.com/renarcnc
www.facebook.com/groups/gttma.cnc
Em caso de dúvidas ou solicitações, entre em contato com a equipe da AGR
pelo endereço eletrônico agr@cnc.org.br ou pelo telefone 61 3329-9582.
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Glossário
AGR, Assessoria de Gestão das Representações – área vinculada à
Presidência da CNC que tem por finalidade gerir a atuação da instituição, em ação conjunta com o Sesc e o Senac Nacionais, nas instâncias de representação públicas e privadas, nacionais e internacionais,
empreendendo ações estratégicas, políticas e institucionais que contribuam para a sustentabilidade da missão do setor do comércio de bens,
serviços e turismo.
Área temática – agrupamento de representações que têm relação com
determinado assunto, permitindo seu melhor gerenciamento.
Atividade correlata de representação – atividade complementar à representação, relacionada à sua temática, a convite do órgão ou de órgãos
que tratam do assunto na transversalidade do tema, incluindo congressos, seminários, workshops, conferências, encontros, fóruns etc.
Atividade ordinária de representação – atividade realizada por convocação ou agendamento pré-definido pelo órgão ao qual a representação
está vinculada. Trata-se da participação em reuniões ordinárias nas quais
são desenvolvidos os trabalhos da representação, em conformidade com
sua finalidade.
Atividade extraordinária de representação – atividade realizada por
convocação ou agendamento extraordinário pelo órgão ao qual a representação está vinculada.
Grupos de pressão – grupo de interesse que exerce pressão, desde a
articulação e a agregação de interesses até o ponto de influenciar e pressionar o decisor político, transitando sua atuação entre os sistemas social e político.
Instância de representação – espaços participativos em que o representante defende os interesses de seus representados perante os representantes de outros segmentos sociais ou do Poder Público.
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Representante colaborador – indivíduo externo ao quadro funcional
da CNC, exceto aqueles que ocupam cargo na Diretoria da CNC ou nos
Conselhos da CNC, Sesc e Senac.
Sicomércio – organização composta por entidades sindicais do comércio de bens, serviços e turismo (CNC, federações e sindicatos).
Sistema CNC ou Sistema CNC-Sesc-Senac – o Sistema CNC inclui o
Sicomércio e as entidades Sesc e Senac (equivale ao Sistema Fecomércio
nos estados).
Sistema Comércio – Sistema que abrange as entidades sindicais, as
federações, o Sistema CNC-Sesc-Senac e as empresas do comércio de
bens, serviços e turismo.
Sistema Gerenciador de Representação (SGR) – software utilizado para
registro e gerenciamento das instâncias de representação e suas atividades.
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