
Empresário:
Esta cartilha é do

seu interesse e de
seus familiares.



A Fecomércio-ES e os Sindicatos filiados têm uma proposta irrecusável para você 
e sua família.

Conhecemos bem os desafios e receios diários dos empreendedores capixabas, 
principalmente nesse momento que passamos por uma profunda transformação 
nos nossos negócios.

Assim nos unimos para lhe oferecer um programa de benefícios – CARTÃO 

DO EMPRESÁRIO, com serviços para sua família e sua empresa, possibilitando 
bem-estar e tranquilidade. Descontos em serviços de saúde, educação regular, 
qualificação e desenvolvimento profissional, lazer, cultura, viagens e turismo.

Entre em contato conosco para começar a aproveitar essas vantagens!

Com o CARTÃO DO EMPRESÁRIO todos os empreendedores do comércio de 
bens, serviços e turismo do estado do Espírito Santo têm acesso a vários serviços 
e atividades com descontos e vantagens exclusivas. Além do empresário, seus 
dependentes também podem aderir ao cartão e ter os mesmos benefícios.

EMPRESÁRIO,

O CARTÃO



Empresários do Comércio de bens, serviços 
e turismo.
Microempreendedores individuais (MEIs);
Profissionais autônomos;
Sócios das micro, pequenas, médias e 
grandes empresas registradas no estado;
Benefícios também para dependentes.

FORMATO SIMPLES:

Pagamento da taxa

associativa de R$ 300/ano.

Após adesão, é liberado o

acesso aos benefícios.

QUEM PODE ADQUIRIR?

R$ 300,00 por ano/por sócio da empresa 
A contribuição associativa é destinada 
à manutenção da existência da 
Fecomércio e Sindicatos filiados, que 
oferecem às organizações empresariais 
os serviços e benfícios.

COMO ADQUIRIR?

O Cartão do Empresário é emitido pela 
Fecomércio-ES e pelos Sindicatos Patronais 
filiados. Ligue para mais informações:
(27) 3207-9351.

ONDE ADQUIRIR?



FECOMÉRCIO

Emissão de certificado de Origem Digital;

Consultoria Jurídica aos empresários do comércio, pelo telefone: (27) 3205-0710
e pelo e-amil: assistentejuridico@fecomercio-es.com.br

Plano Especial de Saúde para o empregador do Comércio - Qualicorp;

20% de desconto na locação dos auditórios: Casa do Comércio em Santa Lúcia
e Casa do Comércio 3 no Centro, ambos em Vitória/ES.

Descontos em compras e serviços da rede conveniada.

BENEFÍCIOS

SESC - Acesso e condições diferenciadas em serviços:

Turismo e Lazer

Hospedagem nos Centros de Turismo e Lazer do Espírito Santo:
Tabela Comerciário;

Entrada Parques Aquáticos: Tabela Comerciário;

Viagens e Excursões - Tabela Convênio 20;

Cultura

50% de desconto em todas as atividades pagas oferecidas no  Centro Cultural
Sesc Glória, único no estado, que abriga teatros, cinemas, biblioteca, salões de 
exposições, estúdios de gravação, salas de múltiplo uso, para conferências, 
cursos de música, teatro, dança, artes visuais e audiovisual;

Saúde

Clínicas odontológicas do Sesc – Tabela Convênio 20;

Clínica médica do Sesc - Tabela Convênio 20;

Esportes

Atividades esportivas: natação, academia, pilates, futebol: Tabela Convênio 20;

Educação

Rede de Escola de Ensino Regular – Educação Infantil a Ensino Fundamental, 
com programa bilíngue incluso: Tabela Convênio 20.

Outros

Descontos em compras e serviços da rede conveniada Sesc. 10 a 30% de 
descontos em clínicas médicas, medicina estética, laboratórios, cursos de 
idiomas, entre outros serviços.
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BENEFÍCIOS

SENAC - Descontos em:

Hotel Senac Illha do Boi

Desconto de 30% no valor da taxa de utilização do auditório e salas de 
reunião do Hotel Ilha do Boi, mediante análise de finalidade;

Desconto de 40% em diárias do Hotel Ilha do Boi sobre a tarifa balcão;

Fidelidade: a cada 10 (hospedagens) efetivadas, o portador do Cartão 
Empresário terá direito a uma diária como cortesia, podendo optar pelos 
apartamentos categoria Luxo ou Standard;

Cursos Senac - ES

Desconto de 20% na programação de cursos Senac (ações extensivas, 
aperfeiçoamento, qualificação e técnicos), exceto cursos que tenham 
oferta promocionais;

Desconto adicional de 5% na programação de cursos Senac (ações extensivas, 
aperfeiçoamento e qualificação) dentro da mesma trilha iniciada
(Itinerário Formativo)*;

Desconto de 30% no valor da taxa para utilização de auditórios dos Centros e 
Núcleos de Educação Profissional, mediante análise da finalidade.

*Descontos não são cumulativos e não se aplicam aos cursos técnicos, EaD,  
pós-graduação, especializações técnicas, cursos especiais e promocionais.
Consultar a programação de cursos vigente.

Banco de Oportunidade

Este é um diferencial do Senac para o empresário, que terá a sua disposição 
um cadastro dos profissionais formados pela instituição, para a realização de 
processos seletivos/entrevistas de emprego;

Banco de Talentos – proporciona o encaminhamento dos dependentes 
(alunos e ex-alunos) para oportunidade de emprego.

Atendimento de Beleza

Acesso gratuito aos atendimentos.

Os procedimentos são supervisionados pelos docentes da área e executados pelos 
alunos, que aplicam técnicas aprendidas durante as aulas teóricas dos cursos.
Acesse a agenda e o regulamento do Atendimento de Beleza em:
http://www.es.senac.br/atendimento_beleza/index.html



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

O empregador do comércio poderá 
adquirir o seu cartão da seguinte forma:

Pagamento: Boleto bancário.

Emissão: Apresentar o CNPJ, RG, CPF, 
espelho do seu contrato Registrado 
na Junta Comercial, comprovante de 
residência ou do local do trabalho, 
cópia da Guia de Recolhimento da 
importância, além da foto* (que pode 
ser tirada no local ou pelo celular).

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

O cônjuge;

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

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

O MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) PODE FAZER 
O CARTÃO?

Sim. Para aproveitar todos os 
benefícios do cartão do Empresário, 
basta o Microempreendedor 
Individual MEI ter um CNPJ ativo
e efetuar o pagamento.

O CARTÃO É GRATUITO?

Para ter acesso a todos os benefícios, 
o empresário deverá realizar o 
pagamento da taxa anual de adesão 
no valor de R$ 300,00. Para emissão
é cobrado R$ 5,00 por carteirinha.

QUAL A VALIDADE DO CARTÃO?

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

QUAIS SÃO OS TELEFONES DE 
CONTATO PARA INFORMAÇÕES?

Fecomércio – Setor Sindical:
(27) 3207-9351

DÚVIDAS FREQUENTES





A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo 
(Fecomércio/ES) é a entidade que desenvolve ações para o crescimento empresarial 
representada pelos 22 Sindicatos filiados do comércio de bens, serviços e turismo de 
todo o Estado. Junto com suas entidades, compõe o Sistema Fecomércio-ES/Sesc/
Senac. O Sistema Fecomércio capixaba é composto pelo Serviço Social do Comércio 
(Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e por seus Sindicatos 
filiados. A atuação do setor terciário é organizada pela legislação brasileira nos 
planos: no âmbito federal, a Confederação Nacional do Comércio (CNC); nos estados, 
a Fecomércio, que compõe o sistema estadual junto com o Sesc e o Senac. O Sistema 
oferece educação, saúde, lazer, assistência e formação profissional.

SOBRE O SISTEMA FECOMÉRCIO/ES



O Serviço Social do Comércio - Sesc desen-
volve uma programação intensa nas áreas de 
educação, saúde, cultura, lazer e promoção 
social, com o objetivo de promover o bem-es-
tar e a qualidade de vida dos trabalhadores do 
comércio, empresários e população em geral.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial - Senac educa para o trabalho no comércio 
de bens, serviços e turismo através de cursos 
de qualificação, aperfeiçoamento, técnicos, 
idiomas e EAD (livres, técnicos, graduação, 
pós-graduação e especializações).



www.fecomercio-es.com.br

(27) 3207-9351 (27) 3207-9256sindical@fecomercio-es.com.br
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