Programa
EMPRESA AMIGA DO VAREJO
• SUA EMPRESA APOIANDO UMA LOJA LEGAL
• SUA MARCA VINCULADA ÀS QUESTÕES OFICIAIS DO
VAREJO DE AUTOPEÇAS

O Programa EMPRESA AMIGA DO VAREJO estabelece a conexão da sua
marca diretamente com as empresas varejistas de autopeças do Estado

de São Paulo de forma diferenciada, por meio da homologação da
instituição para seus produtos e serviços, abrindo um canal oficial de
comunicação diferenciado e próximo das questões que impactam esse
negócio. É a informação oficial da sua empresa, atestada pela entidade
oficial do setor diretamente para o varejo de autopeças. Assim, sua
marca fica vinculada aos temas de interesse do público varejista de
autopeças, relacionados a normatização, capacitação, tecnologia,

combate a ilegalidade de peças piratas, organização, qualidade,
catálogos eletrônicos de peças, entre tantos outros.

Convidamos sua empresa a fazer parte do Programa EMPRESA AMIGA DO VAREJO
Ao aderir ao programa sua empresa se valerá dos seguintes benefícios:

• Utilização do selo de identificação do projeto em todos os materiais de comunicação.
• Recebimento do Certificado de Adesão.
• Realização de ações junto aos varejistas em eventos promovidos pela entidade,
podendo ou não ter custos extras.
• Divulgação de banner da empresa com logotipo e link no Portal da Autopeça e em
áreas específicas do Programa EMPRESA AMIGA DO VAREJO.
• Divulgação de dois posts por mês (produzidos pela empresa) nas páginas do Facebook

e Instagram do SINCOPEÇAS-SP.
• Divulgação de matéria e foto da empresa no Portal da Autopeça e Twitter.
• Divulgação por e-mail mkt de logo com link da empresa em News Letter semanal.
• Participação de ações articuladas em conjunto com a entidade.

Investimento
R$ 330,00 mensal ou parcela única anual de R$ 3.630,00

O SINCOPEÇAS-SP
O SINCOPEÇAS-SP é representante legal da categoria econômica do varejo de
peças e acessórios para veículos no Estado de São Paulo. Tem atributos legais

perante autoridades administrativas, legislativas e judiciárias e colabora com o Estado
como órgão técnico e consultivo. Congrega 37.500 lojas de autopeças no Estado,
80% delas EPPs – Empresas de Pequeno Porte que empregam diretamente 149 mil
trabalhadores. Filiado à FECOMERCIOSP – Federação do Comércio do Estado de São
Paulo, que congrega 136 sindicatos do comércio e serviços da Capital e do Interior.
Tem por missão promover o desenvolvimento pleno e sustentável das empresas
representadas junto à sociedade e às instituições.

COMUNICAÇÃO
REDES SOCIAIS
• Mais de 2.200 seguidores no Facebook e Instagram.

• Mais de 1.300 seguidores no Twitter.

PORTAL DA AUTOPEÇA
• + de 39.000 visualizações mensais
• Taxa de 26,9% de novos acessos
• Taxa de acessos 55% masculinos e 45% femininos

• Público-alvo

• Mais de 17.000 visitantes únicos

• Proprietários de Varejo de Autopeças

• 45% de acessos na Região Metropolitana

• Mailing
• Qualificado e atualizado, construído ao longo de
cinco décadas
E-MAIL MKT
• 33.000 e-mails no Estado de SP – Conteúdo
publicado no PORTAL DA AUTOPEÇA e disparado
periodicamente para mais de 10 mil e-mails.

SINCOPEÇAS-SP
EM AÇÃO

CCTs – CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO

PROJETO ASSOCIATIVISMO

REPIS – REGIMES ESPECIAL DE PISO SALARIAL

PARCERIA SEBRAE

CONTRAPESQUISA MVA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

SEMINÁRIO DA REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

REPRESENTAÇÃO NO CONFAZ

PARCERIA FECOMERCIOSP / QUALICORP

INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

PARCERIA SICREDI

INMETRO – CERTIFICAÇÃO DE AUTOPEÇAS

PARCERIA UNIODONTO

CERTIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOMINGOS E FERIADOS

CLUBE DO CONTADOR

demandas (administrativas,

CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTRIBUINTES

CURSO PROFISSIONALIZANTE SENAC

legislativas e judiciais), sempre

LEI DO DESMANCHE

CURSO DIGITAL IMPACTA

LEI DE LOGÍSTICA REVERSA

FÓRUNS E PALESTRAS

na defesa de interesses

ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA E GRATUITA

MISSÕES EMPRESARIAIS

específicos do comércio

GESTÃO E RESSARCIMENTO TRIBUTÁRIO

REVISTA SINCOPEÇAS

PRAZO DE PAGAMENTO DO ESTOQUE ICMS-ST

PORTAL DA AUTOPEÇA (www.portaldaautopeca.com.br)

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SINCOPEÇAS DO BRASIL

BOLETINS DIGITAIS SINCOPOSTS

GMA – GRUPO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

CARAVANAS AUTOMEC

O SINCOPEÇAS-SP atua nas
mais diversas áreas e

varejista de peças e acessórios
para veículos, entre elas:

ESTABELECENDO APOIO
Hoje, o mercado de reposição automotiva abriga ampla gama de
autopeças, equipamentos, produtos e serviços que necessitam agregar valor
à marca, bem-como estabelecer relacionamento direto com as lojas de

autopeças que atendem à demanda dos negócios automotivos em milhares
de pontos de venda no Estado de São Paulo.
O SINCOPEÇAS-SP conhece as necessidades dessas empresas, pois convive
diariamente com os varejos de autopeças, intermediando ações das marcas
parceiras de forma diferenciada e fazendo a gestão de oportunidades.

VOCÊ É NOSSO CONVIDADO!

A atual diretoria do SINCOPEÇAS-SP tem se empenhado em promover subsídios e
oferecer ferramentas para a melhoria da gestão do comércio varejista de peças e
acessórios. Por isso, aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a visitar nossa sede
no Conjunto Nacional, Edifício Horsa I, Avenida Paulista, 2.073 - 5º andar, conjuntos 519
a 522, Bela Vista, São Paulo-SP – CEP 01311-940, onde poderemos mostrar de perto todo
nosso trabalho em defesa do comércio varejista de peças e acessórios.

SINCOPEÇAS-SP
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

NO ESTADO DE SÃO PAULO
(11) 3287-3033
imprensa@sincopecas.org.br

