








A complexidade e o crescimento do setor de telecomunicações 

mostram o quanto o mercado necessita de informações que 

auxiliem a analisar e controlar as contas de telefones fixo e móvel. 

A Fecomércio, por meio da parceria com a Dínamo Telecom, traz 

para você um serviço especializado em Gestão Mensal para 

Controle de Gastos e Auditoria Retroativa, para recuperação de 

valores pagos indevidamente. 

Conte com a mais completa e eficiente ferramenta de gestão 

telefônica disponível no mercado, que poderá proporcionar até 

40% de redução nos custos. 







Os planos ofertados pela administradora parceira da Fecomércio/SE trazem 
vantagens exclusivas para os associados da federação, com economia que 
pode chegar a 20% diante dos preços praticados no mercado. Os planos 
possuem redução do prazo de carência, até mesmo com a isenção de 
carência na contratação. As empresas associadas aos sindicatos do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac Sergipe, com o convênio, passam a contar com as 
condições diferenciadas para a contratação dos planos de saúde. Com isso, 
os colaboradores das empresas têm acesso à experiência das maiores 
operadoras de saúde do Brasil.  



O recurso da mediação é uma ferramenta importante 

para que se evite todo o trauma do enfrentamento do 

processo na Justiça. Até porque, o diálogo sempre é a 

melhor solução para os problemas. O uso de uma 

mediação pode ser uma alternativa eficiente para 

encontrar uma solução rápida e resolver os problemas. 

O que poderia levar vários anos na justiça, pode ser 

resolvido em poucas horas, com o uso da mediação. A 

Media é parceira do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 

Sergipe e está à disposição dos empresários. Para as 

micro e pequenas empresas, principalmente, a 

utilização desse método que é autocompositivo 

apresenta-se como uma opção de fácil acesso, baixo 

custo e, acima de tudo, rápida. A mediação pode 

resolver problemas trabalhistas, pessoais, devoluções de 

valores de serviços contratados, entre outros.



O produto é uma ferramenta que agrega em uma 
plataforma digital, oportunidades de compra e venda de 
produtos no ambiente online, indo além do limite básico 
das transações comerciais, sendo uma plataforma de 
múltiplas ofertas de produtos e serviços, buscando a 
competitividade no mercado e a melhor oferta de 
produtos com relação custo x benefício para o 
consumidor. Dentro da plataforma que abriga o sistema, 
cada empreendedor tem sua loja própria, com design e 
administração independente. Ou seja, o negócio toma à 
proporção que o proprietário deseja, para se adequar aos 
clientes captados pelo Shopping Virtual. O mecanismo 
também trabalha com a promoção de vendas para os 
empresários que participam da iniciativa, por meio de 
dispositivos que ampliem a visibilidade do negócio.



A Fecomércio Sergipe traz para você o curso Fluentime. 






