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Palavra do Presidente

O Setor Serviços é hoje o grande diferencial da economia no
Brasil.
Seu pujante crescimento nos últimos anos, garante claramente
esta afirmação, não só pelo volume de trabalhadores empregados na economia formal, como, e fundamentalmente, pela
participação expressiva do Setor no PIB Nacional.
Os números, portanto, refletem este posicionamento e demonstram ao mercado a sua base expressiva de sustentação.
No entanto, é preciso alcançar novos patamares, não só em referência
política, como, principalmente em organização setorial das suas principais representações empresariais.
A estruturação do Setor dará à atividade Serviços este reconhecimento.
É por isto que a CEBRASSE se alinha nesta percepção, amplia sua representatividade e constrói conteúdo capaz de unificar linguagem e defender causas.
O Anuário do Setor Serviços é o maior exemplo disto, consagrando-se
como um marco histórico neste contexto e como elemento de consulta e
da própria identidade do Setor.
Este documento, portanto, consolida informações e demonstra ao mercado a pujança do Setor e potencializa espaço de ocupação, agregando
valor ao mercado e à economia nacional.
Sua leitura é indispensável!

Paulo Lofreta
Presidente da CEBRASSE – Central Brasileira do Setor de Serviços
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Novo Portal Sebrae.
Tão fácil de usar que todo mundo
vai querer virar empresário.

O Sebrae reformulou o seu portal. E sabe quem foi a grande inspiração? Você. Agora a navegação
é simpliﬁcada e personalizada. Você informa seu perﬁl empresarial e é encaminhado a seções
exclusivas, com o melhor conteúdo para quem já tem ou quer abrir um negócio. Tudo mais
prático, eﬁciente e do jeito que você gosta: direto ao ponto. O novo Portal Sebrae é a chave para
o conhecimento. E, com conhecimento, você vai pra frente. Acesse já: www.sebrae.com.br.

Anuário Cebrasse

President´s word

The service sector is the differential item in Brazil’s economy.
Its strong growth in the last years guarantees this statement, not only because
of the number of employees in the formal economy, but mainly because of the
important participation of this sector in the GNP.
Therefore, the figures reflect this position and show the sustainable base to the
market.
However, it is important to reach new goals, not only in politics, but especially in
the organization of its main business representation.
The structure of the Sector will give this recognition to the service activity.
That’s why CEBRASSE follows this perception, extends its representatives and creates content that can join languages and defend causes.
The Service Sector Yearbook is the biggest example of this, being a historic landmark in this context and element to be checked and be the identity of the
Sector.
This document, therefore, consolidates information, shows to the market the power of the Sector and boosts spaces to be occupied with value to the market and
to the national economy.
It is indispensable to read this!

Paulo Lofreta
President of CEBRASSE – Brazilian Service Sector Union
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Histórico da Prestação de Serviços no Brasil

Prestação

de serviços
A história da prestação de serviços é
marcada por mudanças que estão
em sinergia com o desenvolvimento
econômico e social do país.
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Histórico da Prestação de Serviços no Brasil

A produção, o consumo e a comercialização de bens torna-

Não é por outro motivo que no Brasil, já no século XX, quan-

ram-se mais complexas e os serviços foram se tornando eta-

do foram criadas as federações e confederações, esta divisão

pas, meios, condições de aumento e sofisticação dessa pro-

tripartite prevaleceu. Surgiram, por exemplo, entidades como

dução. Mais tarde, começou-se a discutir a separação dessas

a CNI – Confederação Nacional da Indústria, a CNC – Confe-

atividades relacionadas à produção de riquezas para diversos

deração Nacional do Comércio e a CNA – Confederação Na-

fins, como estudos econômicos, tributação e divisão em enti-

cional da Agricultura e Pecuária do Brasil. No entanto, a área

dades sindicais.

de serviços ficou incluída no comércio porque os serviços eram

1919

1930

1938

1939

1943

Criação da OIT

Criado por Getúlio

Criada pelo

Vargas o Ministério

Segunda Guerra

presidente

Internacional do

do Trabalho.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é a instituição
máxima de organização do setor industrial brasileiro. Coordena
um sistema formado por 27 federações de indústria dos estados
e do Distrito Federal – às quais estão filiados 1.016 sindicatos
patronais – e administra o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o
Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Foi criada em 12 de agosto de
1938.
Criação do Sindhosp – Sindicato dos Hospitais,
Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios
de Pesquisas e Análises Clínicas e demais
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do

Começa a

– Organização

Mundial, na

Getúlio Vargas a

qual os Aliados

Consolidação das

(Estados

Leis do Trabalho

Unidos, França

(CLT).

Estado de São Paulo.

em toda a história da

Trabalho
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e Reino Unido)
enfrentaram as Potências
do Eixo (Japão, Alemanha,
Itália) resultando no conflito
que causou mais vítimas
Humanidade.
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vistos numa época em que foi pensada e elaborada a CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, décadas de 30 e 40 do
século passado, sendo consideradas atividades mais difusas,
atividades-meios ou assessórias, além de só serem prestados
por profissionais individuais ou quando muito pequenas empresas.

O setor serviços não foi intitulado como a indústria ou comércio porque estava vinculado ao comércio e não conseguiu
formar um bloco só da prestação de serviços, pois algumas
atividades, como transporte, conseguiram se desvincular por
possuírem uma federação própria. A evolução da sociedade, a
mecanização, a informática, a valorização das viagens, do la-

1945

1946

1949

1956

O término da Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado

Criação do Senac

Criação do Sescon-

Criação da ADVB

Novo alteraram o foco da política social e econômica do

(Decreto-Lei nº 8.621

SP – Sindicato

– Associação dos

Brasil, fazendo com que o País se voltasse para a concepção de

e 8.622, 10 de janeiro).

das Empresas de

Dirigentes de Vendas e

mecanismos que, se por um lado garantiriam uma sociedade

Em 1946, a CNC criou seu próprio

Serviços Contábeis

Marketing do Brasil.

democrática, por outro legitimariam a representatividade das

sistema de desenvolvimento social,

e das Empresas de

classes trabalhadoras e empresariais. Somente o pacto entre

montando o Serviço Nacional de

Assessoramento,

empregadores e empregados pôde gerar um ambiente de paz

Aprendizagem Comercial (Senac)

Perícias, Informações

social, resultado do encontro das duas forças produtivas. Nesse

e, logo depois, o Serviço Social do

e Pesquisas no Estado

contexto, acelerou-se a criação da Confederação Nacional do

Comércio (Sesc). Essas entidades

de São Paulo.

Comércio (CNC), reconhecida em 30 de novembro de 1945

formam hoje um dos maiores sistemas

como a entidade máxima do empresariado comercial brasileiro.

de desenvolvimento social de todo o
mundo.
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zer, da cultura, mudaram essa realidade, tornando os serviços
muito mais autônomos e, além disso, tão ou mais importantes
que os demais setores, tendência que cresce com o desenvolvimento tecnológico. A esperança de criação de empregos de
qualidade e em grandes quantidades reside na prestação de
serviços, pois o setor cria dimensões jamais imaginadas anos
atrás e deve ter seu espaço na economia, nas relações sindicais, na oferta de mão-de-obra junto ao poder público e
demais atividades econômicas.
No Brasil, o conceito de terceirização disseminou-se no meio
empresarial, trazendo ganhos de produtividade, pressionou
drasticamente todos os custos para baixo e provocou um crescimento bastante significativo no setor serviços. A sociedade
evoluiu e a necessidade de serviços aumentou, tornando realidade o que, nos anos 70, era apenas profecia. Hoje toda
empresa precisa se dedicar ao seu core business, podendo
delegar todas as suas atividades acessórias aos especialistas
visando à produtividade e à eficiência.
Atualmente, uma das principais características da empresa
de serviços é que ela presta serviços continuados e diários para
diversos clientes, dos mais variados ramos da economia, em
locais diferentes e, muitas vezes, distantes do centro de sua
administração.
Dois fenômenos estiveram presentes na história das atividades dos serviços ao longo do século XX. O primeiro refere-se
ao crescimento quantitativo destas atividades, em termos da
geração do emprego e do produto e, o outro, refere-se à diversificação das atividades do setor. Essa evidência é tão forte
que quando se considera o conjunto dos países da OCDE –

1959

1964

1967

1970

1974

Criação do Seac-

Decreto – Lei

Criação da

Decreto N.73.841 regulamenta a Lei nº 6.019.

SP – Sindicato

200 destinou-se à

Asserttem –

Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa

das Empresas

modernização da

Associação

física a uma empresa para atender à necessidade

de Asseio e

administração pública.

Brasileira

transitória de substituição de pessoal regular e

Conservação no

Golpe Militar de 1964 designa o conjunto

O capítulo terceiro, do

das Empresas

permanente ou acréscimo extraordinário de serviço

Estado de São

dos eventos de 31 de março de 1964,

título segundo, trata dos

de Serviços

(Art.1-Dec. nº 73.841/74). A empresa de trabalho

Paulo.

ocorridos no Brasil, e que culminaram

princípios fundamentais

Terceirizáveis

temporário tem por finalidade colocar pessoal

em um golpe de estado que interrompeu

da descentralização da

e de Trabalho

especializado, por tempo determinado, à disposição

o governo do presidente João Belchior

administração federal.

Temporário.

de outras empresas que dele necessitem (Art.2-Dec.

SEACSP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO
E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Marques Goulart. O Golpe de 1964

73.841/74).

submeteu o Brasil a uma ditadura
militar que durou até 1985, quando,
indiretamente, foi eleito o primeiro
presidente civil desde o golpe de 1964,
Tancredo Neves.
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Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos esta participação
cresceu de 43% em 1960 para cerca de
65% em 1990.
A evolução do setor serviços no Brasil
seguiu a mesma trajetória da internacional. A industrialização e seu corolário, a
urbanização acelerada – desde os anos
50 – acarretaram um aumento sensível
da participação destas atividades na economia. A tendência ao crescimento dos
serviços na geração de empregos para o
período de 1985 a 1995 é fato: representou mais de 70% do emprego urbano do
país. Da mesma forma, constitui-se no
setor que mais expandiu o emprego nas
regiões metropolitanas, tanto em termos
absolutos quanto em relação ao seu próprio tamanho, afirmando-se como aquele
que ofereceu a maior contribuição para a
geração do emprego no país.
Os dados do IBGE e do Ministério do
Trabalho, em uma pesquisa elaborada na
Unicamp, apontaram que, entre 1995 e
2005, a terceirização criou 2,3 milhões de
empregos formais, o equivalente a 33,8%
dos postos de trabalho criados pelo setor privado formal. No final dos anos 80,
eram terceirizados basicamente os serviços de limpeza, vigilância, alimentação e
segurança. A partir dos anos 90, a terceirização se expandiu e atingiu o processo
produtivo, a atividade fim das empresas,
trazendo um modelo compartilhado, no
qual a produção é desverticalizada.

1979

1980

1982

1983

1984

Criação da

O Brasil, além de insumos

Criação da Anfac –

LEI Nº 7.102 – DE 20 DE JUNHO DE

Diretas Já, um

Anclivepa-SP

para a atividade industrial,

Associação Nacional

1983 – DOU DE 21/6/83. Dispõe sobre

movimento civil

– Associação

começa contratar, junto

das Sociedades de

segurança para estabelecimentos financeiros,

de reivindicação

Nacional de Clínicos

a terceiros, serviços ditos

Fomento Mercantil

estabelece normas para constituição e

por eleições

Veterinários de

atividades-meio das

funcionamento das empresas particulares que

presidenciais

Pequenos Animais.

organizações, tais como

exploram serviços de vigilância e de transporte

diretas no Brasil.

limpeza, manutenção,

de valores, e dá outras providências.

vigilância, contabilidade,

Criação da Febrac – Federação Nacional das

alimentação, digitação, etc.

Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza

Associação
Nacional de Clínicos
Veterinários de
Pequenos Animais

e Conservação.
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1986

1988

Enunciado 256 Res. 4/1986, DJ
30.09.1986 – Trabalho Temporário e
Serviço de Vigilância – Contratação de
Trabalhadores por Empresa Interposta.
Salvo os casos de trabalho temporário e de
serviço de vigilância, previstos nas Leis nº
6.019, de 3 de janeiro de 1974, e 1.102, de
20 de junho de 1983, é ilegal a contratação
de trabalhadores por empresa interposta,
formando-se o vínculo empregatício
diretamente com o tomador de serviços.

Chegamos à Constituição de 88, que
impediu a transposição do vínculo
empregatício de uma terceirizadora para
uma empresa estatal ou sociedade de
economia mista, e o TST se viu diante da
necessidade de rever o Enunciado 256.

23

1990

1993

Ocorre a 1ª
palestra sobre
a terceirização
no Brasil,
ministrada na
Fiesp.

Enunciado nº 331 – Revisão da Súmula nº 256 –
Res. 23/1993, DJ 21, 28.12.1993 e 04.01.1994
– Alterada (Inciso IV) – Res. 96/2000, DJ 18, 19
e 20.09.2000 - Mantida – Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003. Contrato de Prestação de Serviços
– Legalidade.
LEI 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.

CONTRATE SEGURANÇA COM

TEL.: (12) 3932.4811
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0800 770 7681
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www.cr5brasil.com.br

TEL.: (11) 3959-0111
www.macor.com.br

www.tejofran.com.br

Os associados da SESVESP são prestadores de serviço que trabalham para dar aos clientes segurança e tranquilid
Quando você contrata os serviços dessas empresas você pode ter certeza que receberá um serviço de alto nível e
ficado de competência.
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www.smaseguranca.com.br
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0800 70 90 220

TEL.: (11) 4781-1395

www.prosegur.com

www.grupoloyal.com.br

TEL.: (11) 3186-1700
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www.plesvi.com.br

TEL.: (11) 4991-9000
www.verzani.com.br

TEL.: (11) 6858-8255
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Sindicato das Empresas de Segurança Privada,
Segurança Eletrônica, Serviços de Escolta e
Cursos de Formação do Estado de São Paulo

www.noventaseg.com.br

TEL.: (11) 3556-41111

www.scorpiosvig.com.br
brr

TEL.: (11) 3329-3803
www.emforvigil.com.br
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1996

1997

Início da cobrança do ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços. A Constituição atribuiu
competência tributária competência à União para criar uma
lei geral sobre o ICMS, através de Lei Complementar (Lei
Complementar 87/1996, a chamada “Lei Kandir”). A partir
dessa lei geral, cada Estado institui o tributo por lei ordinária,
o chamado “regulamento do ICMS” ou “RICMS”, que é uma
consolidação de toda a legislação sobre o ICMS vigente no
Estado, e é aprovada por Decreto do Governador.

Criação do Sineata.
Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF) é um tributo brasileiro. Sua esfera de aplicação é federal.
Atualmente sua alíquota é de 0,38%.
A Portaria nº 739, de 29/08/97, DOU de 05/09/97, do Ministério do Trabalho,
que deu nova redação aos arts. 2º e 3º da Portaria nº 3.626, de 13/11/91, permitiu
que o registro de empregados, de empresas terceirizadas, permaneça na sede da
contratada, desde que os empregados portem cartão de identificação do tipo “crachá”,
contendo nome completo do empregado, data de admissão, número do PIS/Pasep,
horário de trabalho e respectiva função.
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1998

2003

Criação da Abrasse
– Ação Brasileira
de Apoio ao Setor
de Serviços. “Poder
respeita Poder”.

2007

O governo editou,
em dezembro de
2004, a MP 232, que
pretendia aumentar
os tributos cobrados às
empresas prestadoras
de serviços, agricultores
e transportadores,
além de impedir o
acesso às Câmaras de
Julgamento de quase
90% dos contribuintes.

No dia 3 de dezembro, autoridades e associados se reuniram em São
Paulo em um grande evento, que oficializou a Abrasse como Cebrasse
– Central Brasileira do Setor de Serviços. A Central surge com a
missão de promover o desenvolvimento e a valorização do setor de
serviços, articulando a união das empresas, sindicatos e associações
patronais desse segmento, seguindo os conceitos da ética, cidadania
e sustentabilidade, apontando para um Brasil melhor. Neste dia,
também, foi lançada a primeira edição do Anuário Brasileiro do Setor de Serviços

Fontes
Trabalho temporário e Terceirização – Sindeprestem/Sindepress
Rosalvo Lima – O ABC da Empresa de Serviços – Editora Futura
Revista Indústria Brasileira – Ano 7 nº 73 – março 2007
Evolução do setor terciário no Brasil – Anita Kon – 1996
Os Serviços no Brasil – Hildete Pereira Melo – 1998
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TERCEIRIZAÇÃO NO PARANÁ TEM NOME !

 MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ÁREAS VERDES
 LIMPEZA EM ÁREAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
 CHECK-IN, CHECK-OUT, SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA
 LIMPEZA DE AERONAVES

"Excelência na prestação de serviços com tecnologia e produtividade"
Tel./ Fax. : (41) 3028-5200 - www.higiserv.com.br

Anuário Cebrasse

Projeto de Lei
4.302 de 1998,
que atualiza a
Lei 6.019/74 e
regulamenta a
Terceirização.
Dispõe sobre
o contrato de
prestação de serviço
a terceiros e as
relações de trabalho
dele decorrentes.
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Service Rendering History in Brazil

Service Providing
The service providing history is marked by
changes which are in synergy with the country’s
economic and social development.

The production, consumption and commercialization of
goods become more complex and the service became steps,
means, increase conditions and sophistication of this production. Later, the separation of these activities related to production of wealth for several reasons started to be discussed, such
as economic studies, taxation and division in union entities.
There is no other reason that in Brazil, already in the 20th
century, when the federations and confederations were created, this tripartite division remained. For example, entities
arose such as CNI – National Confederation of the Industry,
CNC – National Confederation of Trade and CNA – National Confederation of Agriculture and Cattle Raising in Brazil.
However, the service area was included in trade because the
services were seen at a time in which the CLT – Consolidation
of Work Laws – was though up and elaborated, in the 1930s
and 1940s, being considered more prolix activities, half-activities or accessories, besides only being provided by individual
professionals or when many small companies.

1919

1930

1938

1939

Creation of OIT –
International Work
Organization

Created by Getúlio
Vargas the Work
Ministry.

The National Confederation of the Industry (CNI) is a maximum
institution of organization of the Brazilian industrial sector. It
coordinates a system formed by 27 industry federations of the states and
Federal District – to which 1,016 employer unions are affiliated – and
administers the national Service of Industrial Learning (Senai), Social
Service of the Industry (Sesi) and Euvaldo Lodi Institute (IEL). It was
created on August 12, 1938.
Creation of Sindhosp – Union of Hospitals, Clinics,
Health Homes, Research and Clinical Analysis
Laboratories and other Health Service Establishments in
the State of São Paulo.

World War Two starts, in which
the Allies (United States, France
and United Kingdom) faced the
Axis Potencies (Japan, Germany,
Italy) resulting in the conflict
which caused the most victims in
all the history of Mankind.
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1945

1946

1949

Created by president

The end of World War Two and the end of the New

Creation of Senac

Creation of Sescon-SP

Getúlio Vargas the

State altered Brazil’s social and economical politics,

(Decree-Law nº 8.621

– Union of Accounting

Consolidation of Work

making the country turn towards the conception

and 8.622, January 10).

Services Companies and

Laws (CLT).

of mechanisms which, on one hand guaranteed

In 1946, CNC created

Assessment, Inspections,

a democratic society, on the other legitimated the

its own system of social development,

Information and Research

representation of the working and business classes.

assembling the National Service of

Companies in the State of

Only the pact between employers and employees can

Commercial (Senac) and, right after,

São Paulo.

generate a social peace environment, resulting in the

Social Service of Trade (Sesc). These

encounter of two productive forces.

entities form now one of the largest

In this context, the creation of the National

social development systems in the

Confederation of Trade (CNC) was accelerated,

whole world.

recognized on November 30, 1945 as the highest
Brazilian commercial business entity.
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The service sector was not entitled as an industry or trade
because it was linked to trade and couldn’t form a block just
of service providing, for some activities, such as transport,
were able to unlink themselves due to having a federation of
their own. The evolution of society, mechanization, comput-

ers, valuing of trips, of leisure, of culture, changed this reality, making the services much more autonomous and, besides
this, as important as or more important than the other sectors,
a tendency that grows with technological development. The
hope of creation of quality jobs and in large quantities resides

1956

1959

1964

1967

1970

Creation of ADVB

Creation of Seac-

Military Stroke of 1964 designates the set

Decree – Law 200

Creation of Asserttem

– Association of

SP – Union of

of events of March 31, 1964, which took

was destined to the

– Brazilian Association

Directors of Sales

Cleanliness and

place in Brazil, and which culminated

modernization of public

of Outsourceable Service

and Marketing in

Conservation in the

in the coup d’état which interrupted

administration. The third

and Temporary Work

Brazil.

State of São Paulo.

the government of president João

chapter, of the second title,

Companies.

Belchior Marques Goulart. The Stoke

handles the fundamental

of 1964 submitted Brazil to a military

principles of decentralization

dictatorship which lasted until 1985,

of the federal administration.

SEACSP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO
E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

when, indirectly, the first civil president
was elected since the stroke of 1964,
Tancredo Neves.
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1979

1980

1982

1983

Decree N.73.841 regulates Law
nº 6.019. Temporary work is that
rendered by an individual to a
company to serve the transitory
need of substitution of regular,
permanent employees or addition of
extraordinary service (Art.1-Dec.
nº 73.841/74). The temporary
work company has a finality of
placing specialized employees, for a
determined time, at the disposition of
other companies that need it (Art.2Dec. 73.841/74).

Creation of
AnclivepaSP – National
Association of
Small Animal
Veterinary Clinics.

Brazil, besides supplies
for industrial activities,
starts to hire, along with
outsourcers, organization’s
so called half-activities,
such as cleaning,
maintenance, watchmen,
accounting, food, typing,
etc.

Creation of
Anfac – National
Association of
Mercantile Fund
Societies

LAW Nº 7.102 – DATED
JUNE 20, 1983 – DOU
DATED 6/21/83. Determines
about security for financial
establishments, establishes
standards for constitution and
functioning of private companies
which explore watch and value
transportation services, and
provide other arrangements.
Creation of Febrac – National
Federation of Cleaning and
Conservation Service Providers.

Associação
Nacional de Clínicos
Veterinários de
Pequenos Animais
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in service providing, for the sector creates dimensions never
imagined years ago and should have its space in economy,
in the union relations, in the manual labor offer along with
public power and other economic activities.
In Brazil, the concept of outsourcing spread in the business
midst, bringing gains in productivity, drastically pressured all
the costs down and caused a quite significant growth in the
service sector. Society evolved and the need for services increased, becoming reality that which, in the 1970s, was just

a prophecy. Today every company needs to dedicate itself
to its core business, being able to delegate all the accessory
activities to experts seeking productivity and efficiency.
Currently, one of the service company’s main characteristics
is that it provides continuous, daily services for several clients,
from the most varied branches of economy, in different locations and, many times, far from its administration center.
Two phenomena were present in the history of the service
activities throughout the 20th century. The first is in reference

1984

1986

1988

1990

Diretas Já, a civil
movement of demands
for direct presidential
elections in Brazil.

Statement 256 Res. 4/1986, DJ
30.09.1986 – Temporary Work and
Services of Watchmen – Hiring of Workers
for Interposed Company. Except for the
temporary work and services of watchmen
cases foreseen in Laws nº 6.019, dated
January 3, 1974, and 1.102, dated June
20, 1983, it is illegal to hire workers by
interposed company, forming a employment
link directly with the service user.

We arrive at the
Constitution of 88, which
stooped the transposition
of employment connection
from an outsourcer to a state
company or mixed economy
society, and TST was faced
with the need to review
Statement 256.

The 1st lecture about outsourcing
in Brazil, administered at Fiesp.
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Nestes tempos modernos a maior ferramenta, a
favor das empresas é a informação tecnológica.
Ao contratar serviços de TI, procure pelo
selo de empresa associada ABRAT.

LOGO
(21) 2199-2600
(11) 3525-7370

0800-7276446

(12) 3941-7190

www.microware.com.br

www.pulsar.com.br

www.microassist.com.br

(19) 32537466

(11) 3107-3344

(11) 2164-4550

www.vig.com.br

www.mpcinformatica.com.br

www.mwmicroware.com.br

(11) 3488-7600

(11) 2227-0592

www.microsul.com.br

www.rcbrasil.com.br

(11) 6972-8700
www.mgi.com.br

(21) 2277-9300
(11) 3544-5300
www.pcservice.com.br

Associação Brasileira de Empresas de
Tecnologia da Informação

Anuário Cebrasse

Service Rendering History in Brazil

to the quantitative growth of these activities, in terms of the
generation of jobs and the product and, the other, in reference to the diversification of the sector’s activities. This evidence is so strong that when you consider the set of countries
from OCDE – Organization of Economic Cooperation and Development this participation grew from 43% in 1960 to approximately 65% in 1990.
The evolution of the service sector in Brazil followed the
same trajectory as the international sector. The industrialization and its consequence, accelerated urbanization – since
the 1950s – caused a sensitive increase of participation in this
economy activities. The tendency towards growth of service
in the creating of jobs for the period of 1985 to 1995 is a
fact: it represented over 70% of the country’s urban jobs. In
the same manner, it became the sector that most expanded
employment in the metropolitan areas, both in absolute terms
and in relation to its own size, setting itself as that which offer
the greatest contribution to the generating of employment in
the country.
Data from IBGE and the Work Ministry, in a survey elaborated
by Unicamp, they pointed out that, between 1995 and 2005,
outsourcing created 2.3 million formal companies, equivalent
to 33.8% from the work posts created by the formal private
sector. At the end of the 1980s, basically cleaning, watchman,
food and security services were outsourced. Starting in the
1990s, outsourcing expanded and reached the productive
process, the companies’ end activity, bringing a shared model,
in which production is unverticalized.

1993

1996

1997

Statement nº 331 – Review of Abstract nº
256 – Res. 23/1993, DJ 21, 28.12.1993
and 04.01.1994 – Altered (Incision IV) –
Res. 96/2000, DJ 18, 19 and 20.09.2000
- Maintained – Res. 121/2003, DJ 19,
20 and 21.11.2003. Contract of Service
Providing – Legality.
LAW 8666, DATED JUNE 21, 1993
Regulates the Art. 37, incision XXI, of the
Federal Constitution, instituted standards
for tenders and Public Administration
contracts and provides other arrangements.

Beginning of the charging of ICMS – Tax on
the Circulation of Merchandise and Service
Providing. The Constitution attributes taxation
competency to the union to create a general law
about ICMS, through the Complementary Law
(Complementary Law 87/1996, the so called
“Kandir Law”). Starting from this general
law, each State instituted the tax though and
ordinary law, the so called “ICMS regulation”
or “RICMS”, which is a consolidation of all the
legislation about the ICMS in effect in the State,
and is approved by the Governor’s Decree.

Creation of Sineata.
Temporary Contribution on the
Movement or Transmission of values
and Credits and Rights of Financial
Nature (CPMF) is a Brazilian tribute. Its application sphere is
federal. Currently its aliquot is 0.38%.
Ordinance nº 739, dated 08/29/97, DOU dated 09/05/97,
from the Work ministry, which gave new compositions to
articles 2º and 3º of Ordinance nº 3.626, dated 11/13/91,
allowed the registration of employees, of outsourced companies,
remain at the head office of the contractor, as long as the
employees carry a badge type identification card, with full name
of the employee, admission date, PIS/Pasep number, work
hours and respective function.
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1998

2003

2004

2007

Law Project 4.302
dated 1998, which
updates Law
6.019/74 and
regulates Outsourcing.
Determines service
providing contracts for
outsourcers and related
work relationships.

Creation of Abrasse –
Brazilian Action of Support
to the Service Sector. “Power
respect power”

The government
edited, in December of
2004, MP 232, which
intended to increase
the tributes charged
to service providing
companies, agriculturist
and transporters, besides
preventing access to
Judgment Cameras
of almost 90% of
contributors.

On April 25, the new directors of Abrasse took office for the 2007–2010
management.
On December 3, authorities and associates gathered in São Paulo at a
great event, which officiated Abrasse as Cebrasse – Brazilian Central
of the Service Sector. The Central arose with the mission to promote the
development and valuing of the service sector, articulating the joining
of companies, work unions and employer associations of this segment,
following the concepts of ethics, citizenship and sustainability, aiming
for a better Brazil. On this day, also, the first edition of the Brazilian
Yearbook of the Rendering of Services was launched.
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Prestação de Serviços:
Contribuinte de maior potencial do

Brasil
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Já no início do século XX, os Estados Unidos e
a Inglaterra ofereciam ambos mais empregos
no setor de serviços do que na indústria. Nos
Estados Unidos, na década de 50, o setor
empregou metade de todos os trabalhadores
norte-americanos e no início da década de
90, esse índice subiu para 76%, conforme
artigo publicado na revista The Economist.
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o Brasil, o cenário não é diferente: o setor de serviços é responsável por 57% do PIB nacional, segundo IBGE. No primeiro trimestre deste ano, o
IBGE divulgou que o setor de prestação de serviços cresceu 1,7% em comparação ao último trimestre do ano
passado e 4,6% em relação aos três primeiros meses de
2006. Também foi um dos principais responsáveis pelo resultado final de alta no PIB brasileiro que cresceu 0,8% na
comparação com o trimestre anterior.
Dados da Organização Mundial do Comércio – OMC –
revelam que a exportação de serviços brasileiros na América Latina cresceu 4% em apenas 10 anos, chegando a
15,7% do total. No mundo, o Brasil ocupa a 35° posição no ranking dos principais exportadores (market share)
com 0,6% da participação. O 1º lugar é dos Estados Unidos com 17,4%, seguido pelo Reino Unido com 7,8% e
pela Alemanha com 6,3%.
Atualmente, o setor de serviços compreende um terço do
comércio mundial, sendo a área de maior crescimento eco-
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nômico. Devido ao alcance da definição do que é serviço,
adicionada à grande probabilidade lucrativa que as companhias registram com sua contratação. Ele gera aproximadamente 11 milhões de empregos, correspondendo a 16%
do total dos trabalhadores do setor privado: um em cada
três empregos gerados na última década foi em empresas
de terceirização de serviços.
O IBGE apresentou este ano a “Pesquisa Anual de Serviços - Produtos e Serviços 2004-2005”. O levantamento revela que, em 2005, as telecomunicações geraram
67,1% da receita dos serviços de informação e o conjunto
das atividades de informática, 19,9%. A televisão aberta liderava o segmento de Serviços audiovisuais, gerando
47,3% da sua receita. Além disso, 85,3% da receita dos
Serviços de campanhas publicitárias vieram de clientes no
setor privado.
Já o Transporte rodoviário de cargas predominava entre
os Serviços de transportes, com 35,2% da sua receita, enquanto os vários serviços de transporte aéreo, somados,
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geraram 20%. Entre 2004 e 2005, a receita dos Serviços
de engenharia e arquitetura cresceu 32,6% e a telefonia
móvel pulou de 6º para o 2º lugar no ranking dos Serviços
de Informação. Esses são alguns destaques do suplemento
de Produtos e Serviços da PAS 2005, detalhado a seguir.
O suplemento de Produtos e Serviços da Pesquisa Anual
de Serviços - PAS 2005 traz detalhes a respeito dos principais produtos do setor, em quatro grandes segmentos e
suas subdivisões: Serviços de informação (Telecomunicações; Atividades de informática; Serviços audiovisuais); Serviços de transportes (ferroviário e metroviário; transporte
rodoviário de passageiros; transporte rodoviário de cargas;

67,9 % em 2004. Dentre os 20 produtos dos Serviços de
informação com maiores participações na receita, 11 pertencem ao segmento de telecomunicações, destacando-se
os Serviços complementares de telecomunicação por fio
(assinaturas, mudanças de titularidade, etc.) e os Serviços
de interconexão de telefonia móvel celular, que ocuparam
as duas primeiras posições no ranking das atividades de
informação, com 8,6% e 7,2%, respectivamente.
Os Serviços de interconexão de telefonia móvel celular
estavam na sexta posição no ranking dos Serviços de Informação em 2004, e subiram para a segunda, em 2005, com
receita de R$ 9,3 bilhões, contra R$ 6,1 bilhões em 2004.

transporte aquaviário; e aéreo); Serviços de engenharia e
arquitetura e Serviços de publicidade.
Os Serviços de informação geraram receita de R$ 129,5
bilhões em 2005, contra R$ 116,0 bilhões em 2004. Dinâmico, competitivo e intensivo em tecnologia, este segmento freqüentemente conta com novos produtos e serviços, enquanto outros se tornam obsoletos. A popularização dos equipamentos de informática e comunicação
(microcomputadores, televisores, telefones, etc.) aqueceu
o consumo desses serviços.
Os Serviços de telecomunicações representaram 67,1%
da receita dos Serviços de informação, em 2005, contra

Esses produtos, somados aos Serviços complementares de
telecomunicações por fio, aos Serviços de telefonia celular
pós-pagos e aos Serviços fixa-móvel de telecomunicações
por fio, ocuparam as quatro primeiras posições no ranking
dos Serviços de informação e corresponderam a mais de
40,0% do segmento de telecomunicações.
Os Serviços complementares de telecomunicações por fio
(assinaturas, mudanças de titularidade, etc.) mantiveramse como principal produto do segmento de telecomunicações, em 2004 e 2005 e, com uma receita de R$ 11,2
bilhões, responderam por 12,9% do total, em 2005.
As atividades de informática foram responsáveis por
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assinatura foram responsáveis por 21,5%, que somados
aos Serviços de televisão aberta (produção, programação,
veiculação de publicidade e merchandising) totalizaram
68,8% da receita dos Serviços audiovisuais.
Intensivos em mão-de-obra e responsáveis pela movimentação de pessoas e bens, os Serviços de transportes
geraram R$ 90,9 bilhões de receita, em 2005, e R$ 80,1
bilhões, em 2004. Os Serviços de transporte rodoviário de
cargas representaram 35,2% da receita dos Transportes
em 2005, contra 33,0% em 2004. O Transporte de carga
geral solta não-unitizada liderou, com 48,4% da receita
dos Serviços de transporte rodoviário de cargas, e ocupou
o primeiro lugar dentre as maiores receitas dos produtos
do setor de transportes, com 17,0% da sua receita, em
2005.
A receita dos Serviços de transporte de cargas sólidas
não-perigosas a granel (cereais, areia, brita, minérios, cimento etc.) representou 18,2% do Transporte rodoviário
de cargas e, somada aos transportes de cargas líquidas
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19,9% do total da receita dos Serviços de informação em
2005, contra 19,4% em 2004. Os Serviços de desenvolvimento de softwares sob encomenda ou específico para o
cliente foram os que mais contribuíram na receita (19,1%),
os quais, somados aos Serviços de desenvolvimento, edição
e licenciamento de softwares prontos para uso, inclusive
representação, representaram 36,6% do segmento, em
2005. Os Serviços de processamento de dados para terceiros responderam por 13,6% da receita dos Serviços de
informação, em 2005.
Em 2005, os Serviços audiovisuais responderam por
13,0% da receita dos Serviços de informação, crescendo
ligeiramente em relação a 2004 (12,7 %). Os Serviços de
televisão aberta (produção, programação, veiculação de
publicidade e merchandising) representaram 47,3% dos
Serviços audiovisuais, em 2005, ficando na quinta posição entre os Serviços de informação, com 6,1% da receita
total (Tabela 1). Enquanto os serviços de pacotes básicos
e especiais, ofertados pelas operadoras de televisão por
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não-perigosas (água, leite, sucos etc.), era 7,1% da receita do setor de transportes.
Já os Serviços de transporte de produtos perigosos (combustíveis, fertilizantes, explosivos, asfalto, cargas radioativas etc.) foram responsáveis por 10,4% da receita do
Transporte rodoviário de cargas. O Transporte rodoviário
de passageiros representou 26,4% da receita do setor de
transportes, em 2005, contra 26,6% em 2004. O principal
produto foi o Transporte municipal (urbano e suburbano) –
inclusive regiões metropolitanas, que representou 16,8%
deste segmento e 63,8% do transporte rodoviário de passageiros. Os Serviços de transporte rodoviário de passageiros municipal, intermunicipal e interestadual, em conjunto,
apresentaram 23,9% da receita do setor de transportes.
Os setores de engenharia e arquitetura destacam-se, em
receita e pessoal ocupado, nos Serviços técnico-profissionais do grupamento Serviços prestados às empresas da
PAS 2005, e foi responsável por crescentes superávits no
Balanço de Serviços. Sua receita, em 2005, foi de R$ 6,1
bilhões em 2005, contra R$ 4,6 bilhões em 2004. Os
Serviços de engenharia representaram 74,0% do total da
atividade de engenharia e arquitetura. Nestes, destacamse elaboração e acompanhamento de projetos industriais,
inclusive projeto de mineração, extração de petróleo e
gás natural; Elaboração e acompanhamento de projetos
de água, gás, energia elétrica, telecomunicações e gestão
de resíduos, e serviços de engenharia relativos a obras de
engenharia; Serviços de engenharia para outros projetos;
e Serviços de consultoria em engenharia (inspeção técnica, auditoria, perícia, etc.), as quatro primeiras posições
no ranking da atividade de engenharia e arquitetura.
Os Serviços auxiliares de engenharia, atividade complementar e de apoio aos serviços de engenharia, responderam por 13,1% da receita da atividade de Engenharia e
arquitetura, indicando o potencial econômico dos produtos de engenharia que, somados, representaram 87,1%
da receita do segmento. Os Serviços de arquitetura participaram com 3,3% da receita do setor de Engenharia e
Arquitetura.
Os Serviços de publicidade são um dos segmentos mais
importantes entre os Serviços técnico-profissionais prestados às empresas, pelo dinamismo, criatividade e uso
de mão-de-obra qualificada, e geraram R$ 4,1 bilhões de
receita, em 2005, contra R$ 3,2 bilhões, em 2004. O
produto serviço Comissão, FEE e/ ou bonificação sobre
veiculação de publicidade na televisão foi o mais representativo, com receita de R$ 1,3 bilhão, correspondendo
a 33,1% do total dos Serviços de publicidade. Os Serviços de planejamento e/ ou criação de campanhas de co-
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agências de publicidade, predominam aquelas voltadas
para o setor privado, com 85,3% na receita, seguida de
Campanhas de Governo ou de estatais – inclusive campanhas institucionais e de produtos (11,9%). As Campanhas
publicitárias realizadas para publicidade legal (balanços,
editais, avisos legais, etc.), as Campanhas políticas e as
Campanhas sobre responsabilidade social representaram
as menores parcelas na receita: 1,6%, 0,9% e 0,3%, respectivamente.
As agências de publicidade têm as maiores participações
na receita por grupos de serviços de publicidade: 71,1% do
total da receita do segmento; 98,7% da receita do Serviço de comissão, FEE e/ ou bonificação sobre veiculação de
publicidade, inclusive corretagem de anúncios; 98,3% da
receita de Serviço de comissão, fee e/ ou bonificação sobre
a prestação de serviços em merchandising de TV e rádio; e
73,3% da receita dos Serviços de planejamento e/ ou criação de campanhas de comunicação.

Ferrovias e metrôs geraram 7,6% da receita
dos Transportes em 2005
Os Serviços de transportes ferroviário e metroviário representaram 7,6% da receita dos Transportes, em 2005, a
mesma participação de 2004. Os Serviços de transporte de
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municação e Aluguel e revenda de espaço publicitário ou
compra e revenda de espaço de tempo publicitário em
outdoors (exibidores) participaram com 9,7% e 8,7%, respectivamente, na receita do segmento.
Destacam-se, ainda, outros serviços de publicidade como:
Comissão, fee e/ ou bonificação sobre veiculação de publicidade na mídia impressa (jornais, revistas, listas e guias),
com 7,9% de participação no total da receita, Promoção
de vendas, merchandising e publicidade no ponto de venda, com 7,0%, e Aluguel e revenda de espaço publicitário
ou compra e revenda de espaço de tempo publicitário em
outros meios, envolvendo mídia exterior e equipamentos
urbanos (busdoor, painéis eletrônicos, prédios, cartazes,
ou triedros em táxi, etc.) e painéis internos em trens, ônibus, aeronaves, shopping centers, etc., com 5,2%.
O grupo Serviços de comissão, fee e/ ou bonificação sobre veiculação de publicidade, inclusive corretagem de
anúncios, gerou 49,1% da receita, seguido de Aluguel e
revenda de espaço publicitário ou compra e revenda de
tempo publicitário e de Serviços de produção próprios ou
comissão, fee e/ ou bonificação de serviços de produção
para terceiros, com 20,0% e 15,9%, respectivamente, na
receita do segmento.
Nos Serviços de campanhas publicitárias realizadas por
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Número de Empresas em 31.12.2005

PARTICIPAÇÃO MÉDIA NO PIB DE 2000 A2005

60,0%

50,0%

Empresas com
20 ou mais pessoas ocupadas

70,0%

(**) O setor de Serviços brasileiro corresponde a 65,3% do PIB
(na média de 2000 a 2005). Se desconsiderarmos o Comércio
que corresponde 10,6% do PIB e o Setor Público (educação,
saúde pública e serviços da administração pública e seguridade
social) com 15,2% ainda assim o Setor Serviços corresponde à
maior parte do PIB, 39,8%

Número de
Empresas

65,3%**

Serviços de alojamento

22.186

2.883

Serviços de alimentação

210.649

7.449

Atividades recreativas e culturais

20.145

579

Serviços pessoais

25.944

1.117

Atividades de ensino continuado

20.828

892

113

264

Atividades de informática

49.510

1.481

Serviços audiovisuais

8.721

944

Agências de notícias e atividades de jornalismo

300

13

132.782

3.031

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra
temporária

4.773

2.136

Serviços de investigação, vigilância, segurança e
transporte de valores

2.963

1.139

Serviços de limpeza em prédios e domicílios, serviços
fotográficos e outros serviços prestados às empresas

83.772

4.081

Transporte ferroviário e metroviário

23

23

Transporte rodoviário de passageiros

25.046

2.210

Transporte rodoviário de cargas e outros tipos de
transporte

62.789

4.679

Transporte aquaviário

407

113

Transporte aéreo

282

79

Agências e organizadoras de viagens

14.000

504

Atividades anexas e auxiliares aos transportes

15.128

1.961

Correio e outras atividades de entrega

4.032

668

Incorporação e compra e venda de imóveis próprios

5.793

288

Administração, corretagem e aluguel de imóveis de
terceiros

19.881

776

Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e
domésticos

22.219

1.157

Manutenção e reparação de veículos

60.146

902

Manutenção e reparação de objetos pessoais e
domésticos

27.878

347

Manutenção e reparação de máquinas de escritório e
de informática

6.416

236

Serviços auxiliares da agricultura

4.823

770

Agentes de comércio e representação comercial

77.503

430

Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da
previdência complementar

16.284

588

Limpeza urbana e esgoto

1.507

355

SERVIÇOS

39,8%

40,0%

28,3%

30,0%

15,2%
20,0%

10,6%

6,4%
10,0%

0,0%

Agropecuária
Indústria
Serviços
Serviços*
Comércio
Setor público
Fone: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coodenação de Contas Nacionais.
Obs.:2005 = Resultado das Contas Nacionais Trimestrais;(*) Serviços sem o setor público e o comércio.
Elaboração:PHCFOCO

Telecomunicações

RENDIMENTO MÉDIO ANUAL EM 2004
18.000
16.000

(**)O setor de Serviços tem um rendimento médio anual
comparável ao da indústria, mas quando excluímos o
comércio e público setor, ele é maior
(***)O maior rendimento médio anual ocorre nos serviços do
setor público (educação e saúde pública + administração
pública e seguridade social)

17.427***
13.437

Serviços técnico-profissionais

14.000

10.337

12.000

10.060**

10.000

6.820

8.000
6.000

4.452

4.000
2.000
0

Agropecuária
Indústria
Serviços
Serviços*
Comércio
Setor público
Fone: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coodenação de Contas Nacionais.
Obs.Rendimento Médio = (salário + rendimento misto)]/Ocupações; (*) Serviços sem o setor público e o comércio.
Elaboração:PHCFOCO

TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIA ANUAL DO VALOR
ADICIONADO BRUTO SETORIAL (2000 A 2004)

20,0%

18,0%

18,0%
16,0%

11,7%

14,0%

11,5%
10,1%

12,0%

10,9%

9,4%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Agropecuária

Indústria

Serviços

Serviços*

Comércio

Setor público

Fone: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coodenação de Contas Nacionais.
Obs.(*) Serviços sem o setor público e o comércio.
Elaboração:PHCFOCO

NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO EM 2004

52.311.341**

60.000.000

(**)O setor de serviços é o que mais emprega, mesmo se
desconsiderarmos o comércio e o setor público

50.000.000

40.000.000

28.986.138
30.000.000

18.873.744

17.059.869

20.000.000

14.189.080
9.136.123

10.000.000

0

Agropecuária
Indústria
Serviços
Serviços*
Fone: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coodenação de Contas Nacionais.
Obs. (*) Serviços sem o setor público e o comércio.
Elaboração:PHCFOCO

Comércio

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa
Anual de Serviços 2005.
Elaboração: PHCFOCO

Setor público
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VOCÊ SABIA QUE O SETOR DE REFEIÇÕES
COLETIVAS NO BRASIL GERA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS

6,5 milhões de refeições/dia, R$ 6,9 bilhões por
ano, 175 mil empregos direto, 3 mil
toneladas de alimento/dia

WWW.ABERC.COM.BR

Um setor com esta representatividade só
podia ser constituído por empresas
sérias e competentes

(19) 3844 1107
(19) 3844 1100
www.alinutri.com.br

(016) 3624-56-58
www.aplanco.com.br

Av. Batel 1920 -Curitiba
CEP: 80420-090
(41) 3342 0511
(41) 3342 2631

(11) 3849.0439
www.lcrestaurantes.com.br

0800 643 6656
www.risarefeicoes.com.br

08007722262
www.sistal.com.br

(11) 5693-5219
www.sodexho.com.br

(21) 2533-7998
www.spicegourmet.com.br

(21) 2264 1850
www.ultraserv.com.br
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cargas sólidas a granel responderam por 41,9% da receita dos
transportes ferroviário e metroviário, em 2005, e ficaram na
nona posição entre os produtos e serviços prestados no conjunto da atividade de transporte, com 3,2% na receita. Os Serviços
de transportes ferroviário e metroviário de passageiros municipal e intermunicipal foram responsáveis por 39,1% da receita
de transporte ferroviário e metroviário, em 2005.
cargas, foram responsáveis por 16,1% da receita dos Serviços de
transporte aéreo e ocuparam a 13 ª posição no ranking do setor
de transportes, respondendo por 2,4% da receita do setor.

Carga em contêineres predomina no
segmento aquaviário
Os Serviços de transporte aquaviário representaram 9,4% da
receita do setor de transportes, em 2005, contra 9,5%, em
2004. Os Serviços de transporte de carga acondicionada em
contêineres (dry cargo para carga geral seca, tank para granéis
líquidos e frigorificados) representaram 27,5% do total da receita desta atividade, enquanto os Serviços de transporte de
cargas sólidas a granel e cargas líquidas a granel foram responsáveis por 13,5% e 13,2%, respectivamente. Os serviços de
transporte de carga em contêineres (dry cargo para carga geral
seca, tank para granéis líquidos e frigorificados) ficaram na 12ª
posição (2,6%) no ranking dos transportes em 2005.

Empresas aéreas geraram 20% da receita dos
Transportes em 2005
As empresas de transporte aéreo participaram com 20,0% da
receita do setor de transportes, em 2005, e com 22%, em 2004.
O transporte aéreo de passageiros em linhas regulares domésticas
nacionais representou 29,9% da receita do segmento de transporte aéreo, na quarta posição do ranking, participando com
6,0% da receita do setor de transportes. As empresas de transporte aéreo de cargas, incluindo cargas postais e malotes e outras
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Mackenzie e Abrasse – evolução do setor de
serviços
Pesquisa realizada pela empresa de consultoria Mackenzie, encomendada pela Abrasse, apontou que, entre o ano de 1998 e
2002, o setor de serviços, notadamente no segmento da área de
informática, cresceu 102,6%. Com relação ao número de empresas, o maior crescimento aconteceu no segmento de serviços prestados, onde foram criadas, no período, 95.765 novas instituições.
A menor evolução ocorreu com empresas da área de telecomunicações, apenas 160.

Diagnóstico do
setor de limpeza
e conservação
A força do setor de limpeza e conservação foi apresentada pela
Top Marketing, com o apoio do Núcleo de Operações Corporativas da Febrac – Federação Nacional das Empresas Prestadoras
de Serviços de Limpeza e Conservação. A pesquisa foi realizada
no período de agosto a outubro de 2005, em todas as regiões
do Brasil, com o objetivo de oferecer, aos sindicatos ligados à
Febrac e aos seus afiliados, dados sobre o setor para serem utilizados como referência no relacionamento com o governo, o
mercado e os meios de comunicação em geral.
O estudo envolveu os setores representados pela Febrac,
como: empresas de asseio e conservação; serviços de limpeza em geral de edifícios, imóveis e jardins; limpeza urbana;
preservação ambiental; medições, e os serviços de hospitalidade terceirizados em geral, incluindo-se todas as atividades
descritas na cartilha de orientação a tomadores de serviços,
quais sejam – porteiros e vigias em geral, inclusive de condomínios e edifícios, faxineiros ou serventes, limpadores de
caixas d’água, trabalhadores braçais, agentes de campo, ascensoristas, copeiros, carpinteiros, dedetizadores, limpadores de vidros, manobristas, garagistas, operadores de carga,
auxiliares de jardinagem, contínuos ou office-boys, faxineiros
de limpeza técnica industrial, recepcionistas ou atendentes e
outros serviços terceirizados similares.
Todos os números citados referem-se aos setores acima citados
e foram baseados no primeiro semestre de 2005. A taxa utilizada
para o Dólar Americano é de US$ 1.00 = R$ 2,40.

Distribuição das Empresas por Região
Regiões
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

Porcentagem s/ o Total
7% a 9%
13% a 16%
4% a 6%
52% a 55%
18% a 20%

Empresas
de 770 a 990
de 1.430 a 1.770
de 440 a 660
de 5.740 a 6.070
de 1.990 a 2.210

Como esperado, as Regiões Sul e Sudeste concentram
a maior parte das empresas, com cerca de 70% a 75%
delas ou de 7.730 a 8.280 das 11.048 empresas do setor.
A Região Nordeste representa o terceiro maior número e
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(19) 3466-6161
www.aexecutiva.com.br

(11) 4667-1419
www.grupoforma.com.br




(11) 3832-9772
www.rhinteramericano.com.br

(19) 3867-3882
www.laborerh.com.br

(11) 5187-3400
www.metarh.com.br

(11) 3581-2599
www.rohlem.com.br
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(11) 3254-3811

(19) 3213-0000

www.jobcenter.com.br

www.grupojj.com.br

(11) 5053-5333
www.mcl.com.br

(11) 4335-5633
www.movelrh.com.br

(11) 3085-7399
www.mcmrh.com.br

(11) 3875-2060
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www.ontime.com.br
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(11) 4437-1210
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na Região Centro-Oeste o estado de Goiás e o Distrito Federal concentram a maior parte das empresas, principalmente por conta dos serviços demandados pelo Governo
Federal.

Distribuição dos Trabalhadores por Região
Regiões
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

Porcentagem s/o Total
8% a 10%
15% a 17%
2% a 4%
59% a 61%
11% a 13%

Trabalhadores
de 120 mil a 150 mil
de 225 mil a 255 mil
de 30 mil a 60 mil
de 885 mil a 915 mil
de 165 mil a 195 mil

Também na distribuição da mão-de-obra encontramos
a mesma concentração nas Regiões Sul e Sudeste, com
cerca de 70% a 74% dos 1,5 milhão de trabalhadores
empregados pelo setor, representando de 1,05 milhão a
1,11 milhão de pessoas.

Faturamento por Região
Regiões

Porcentagem s/ o Total
Faturamento
Centro-Oeste
9% a 10%
R$ 1,7 bilhões a R$ 2 bilhões
Nordeste
15% a 17%
R$ 3 bilhões a R$ 3,5 bilhões
Norte
3% a 3,5%
R$ 0,6 bilhões a R$ 0,7 bilhões
Sudeste
55% a 65%
R$ 10,8 bilhões a R$ 13 bilhões
Sul
11% a 12%
R$ 2,2 bilhões a R$ 2,5 bilhões
Com exceção da Região Norte, as demais Regiões do
país apresentam a mesma distribuição dos trabalhadores
por tamanho de empresa. Esta distorção se deve ao fato
de aquela Região possuir poucas empresas com mais de
500 funcionários (de 4 a 6 empresas).

Perfil do mercado
O mercado institucional de limpeza e multisserviços é um segmento da economia que pode ser considerado bastante novo.
Embora tivéssemos no mercado prestadores de serviço e fornecedores tradicionais atuando há muitos anos, até a década de 70
a maioria das empresas utilizava uma equipe de limpeza própria,
nem sempre treinada em técnicas de limpeza ou no uso de equipamentos e produtos profissionais.
A introdução da terceirização como conceito gerencial e estratégico nesta época alavancou o mercado de prestação de
serviços e fez florescer um grande número de novas empresas. Ao observar o mercado, vamos perceber que a maioria
das empresas prestadoras de serviço no país possui menos de
20 anos.
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Esse é um dado importante para entendermos porquê o mercado é tão carente de conceitos técnicos, tanto por parte dos
prestadores quanto pelos tomadores de serviço. Como é um
segmento jovem, muitos conceitos ainda precisam ser difundidos e ensinados e, por conta disso, ainda encontramos muitos
tomadores de serviços adotando a terceirização como uma decisão financeira, não estratégica e prestadores de serviços utilizando produtos e equipamentos domésticos não apropriados
para uso profissional.
Outra característica importante do setor é que ele possui uma
grande quantidade de pequenas empresas. No levantamento foi
observado que quase 70% das empresas (entre 7.300 e 7.500)
empregam menos de 20 funcionários, sendo que a maioria destes
empresários é oriunda da área operacional. Dentre as várias carências detectadas destacam-se: Gestão Empresarial; Planejamento
Tributário e Financeiro; Fluxo de Caixa; Gestão de Recursos Humanos, Visão de Negócio e Planejamento Estratégico e Marketing.
Geograficamente o mercado está concentrado nas Regiões Sul
e Sudeste, no qual se encontram cerca de 70% a 75% das empresas prestadoras de serviços e dos trabalhadores do setor. Fora
dessas regiões, alguns Estados se destacam como Bahia, Goiás e o
Distrito Federal, os dois últimos alavancados pelos negócios como
Governo Federal, forte tomador de serviços.

Acredita-se que atualmente cerca de 40% a 50% do mercado de limpeza institucional no setor privado (que representa
40% do mercado total) já esteja terceirizado, especialmente
nas grandes empresas como indústrias, bancos, condomínios
comerciais, grandes escritórios, supermercados, shopping centers, terminais rodoviários, aeroportos e grandes indústrias. Essa
porcentagem é maior nos grandes centros e nas regiões Sul e
Sudeste do país. No setor público, que representa cerca de 60%
do mercado de limpeza, o nível de terceirização é bem maior,
atingindo de 80% a 90%. Praticamente a única área ainda disponível, no âmbito federal, estadual e municipal (das grandes
cidades) é a da educação, como escolas e universidades.
De acordo com o estudo, os segmentos consumidores com
maior potencial para crescimento da terceirização de serviços são os dos pequenos e médios escritórios, das pequenas
empresas, hotéis, hospitais, instituições de ensino, indústrias
alimentícias e condomínios residenciais.

Fontes
Pesquisa Anual de Serviços – Produtos e Serviços 2004 – 2005 – IBGE
OMC – Organização Mundial do Comércio
Revista LIMPEZA PLUS Edição Especial – Novembro 2005
Revista The Economist
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Sector’s Figures

Numbers of the sector
In the early years of the 20th century, the United States and
Europe offered more jobs in the rendering services than in
the Industry. In the United States, in the 1950’s, the sector
contracted half of all the American workers and, in the early
1990’s, this raise went up to 76%, according to article from
The Economist.
In Brazil, this scenario is not different: the rendering services
are responsible for 57% of the GNP (Gross National Product),
according to IBGE (Brazilian Institute of National Statistic and
Geography). On the first trimester of this year, IBGE divulged
that the rendering services increased 1.7% compared to the
last trimester from last year and 4.6% to first three months of
2006. It was also one of the main responsible for the final result of the high Brazilian GNP that increased 0.8% compared
to the previous trimester.
Data from the World Trade Organization- WTO- revealed that
the Brazilian services exportation in Latin America increased 4%
in only 10 years, reaching a total of 15.7%. Brazil is the world
35th main exporters (market share) with 0.6% of participation.
The first place is from the United States with 17.4%, followed
by the United Kingdom with 7.8% and German with 6.3%.
Currently, the rendering services enclose one third of all the
world trade and it is the biggest sector of economic growth.
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Due to the definition of service, added to the great profitable
probability that the companies recorded in their contracts, it
offers about 11 million jobs, corresponding to 16% of the total
of workers from the private sector: one from each three jobs
offered in the last decade was in outsourcing companies.
Another research from IBGE made this year, named “Annual
Survey of Services - Products and Services 2004-2005” reveals
that, in 2005, telecommunication had an income of 67.1%
of information services and the computer science activities,
19.9%. The open TV was the leader of the audiovisual segment with an income of 47.3%. Besides that, 85.3% of the
income from the advertising campaigns services came from
clients of the private sector.
The Road Load Transport dominates the Transport Services,
with an income of 35.2% whereas the air transport service
had 20%. From 2004 to 2005, the income from the Engineering and Architecture Services increased 32.6% and the
mobile telephony went from the 6th place to the 2nd place of
the Information Services ranking. These are some of the main
elements from the Products and Services from PAS 2005 that
is going to be detailed below.
The supplement from the Products and Services of the Annual Survey of Services- PAS 20055 gives details on the main

AVERAGE YEARLY PROFIT IN 2004

Companies
with 20 or
more people
occupied

SERVICES

Number of
Companies

Number of Companies on 12.31.2005

(**)The Service Sector had an average yearly profit
comparable to that of the industry but when we wxclude
trade and the public sector, it is larger.
(***)The highest average yearly profit takes place in the
public services sector (educations and public health + public
administration and social security)

18.000
16.000

17.427***
13.437

14.000

10.337

12.000

10.060**

10.000

Lodging services

22,186

2,883

Food services

210,649

7,449

6.000
4.000

6.820

8.000

4.452

Recreation and cultural activities

20,145

579

Personal services

25,944

1,117

Continued teaching activities

20,828

892

Telecommunications

113

264

Computer activities

49,510

1,481

Audiovisual services

8,721

944

New agencies and journalism activities

300

13

60.000.000

Technical-professional services
Selection, arrangement and leasing of
temporary labor
Investigation, watchmen, security and value transportation service
Cleaning services in buildings and homes,
photographic services and other services
provided to companies
Railway and subway transportation

132,782

3,031

50.000.000

4,773

2,136

40.000.000

Highway transportation of passengers
Highway transportation of cargo and
other types of transportation
Waterway transportation

2.000
0

Cattle Raising

Services

Services*

Trade

Public Sector

NUMBER OF WORK POSTS IN 2004

52.311.341**

(**)The Service sector is the one which most employs, even if
we do not consider the trade and public sector.

28.986.138
30.000.000

2,963

18.873.744

1,139

17.059.869

14.189.080

20.000.000

83,772

4,081

23

23

25,046

2,210

62,789

4,679

407

113

282

79

0

Cattle Raising

Travel agencies and organizers
14,000
504
Activities connected and aids to transpor- 15,128
1,961
tation
Mail and other delivery activities
4,032
668
Incorporation and purchase and sale of
5,793
288
own real estate
Administration, brokerage and leasing of 19,881
776
third party real estate
Rental of vehicles, machines and personal 22,219
1,157
and domestic objects
Maintenance and repair of vehicles
60,146
902
Maintenance and repair of personal and 27,878
347
domestic objects
Maintenance and repair of office machi6,416
236
nes and computers
Agriculture aiding services
4,823
770
Trade agents and commercial representa- 77,503
430
tion
Financial, insurance and complementary 16,284
588
retirement adding services
Urban cleaning and sewers
1,507
355
Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Serviços 2005.
Elaboration: PHCFOCO
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Industry

Services

Services*

Trade

Public Sector

Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
Note: (*) Services without the public sector and trade.
Elaboration: PHFOCO

AVERAGE YEARLY GROWTH RATE OF THE ADDED GROSS
SECTOR VALUE (2000 TO 2004)

18,0%

18,0%
16,0%

11,7%

14,0%

11,5%
10,1%

12,0%

10,9%

9,4%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Cattle Raising

Industry

Services

Services*

Trade

Public Sector

Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
Note: (*) Services without the public sector and trade.
Elaboration: PHFOCO

AVERAGE PARTICIPATION IN THE GDP FROM 2000 TO 2005

65,3%**
70,0%
60,0%

50,0%

(**) The Brazilian service sector corresponds to 65.3% of the GDP
(in the average of 2000 to 2005). If we do not consider Trade
which corresponds 10.6% of teh GDP and the Public Sector
(education, public health and public administration and social
security services) with 15.2%, even so the Service Sector
corresponds to the largest part of the GDP, 39.8%.

39,8%

40,0%

28,3%

30,0%

15,2%
20,0%

10,6%

6,4%
10,0%

0,0%

Cattle Raising

Industry

Services

Services*

Trade

Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
Note: 2005= Result of Quarterly National Accounts: (*) Services without the public sector and trade.
Elaboration: PHFOCO

Public Sector
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9.136.123
10.000.000

20,0%

Air transportation

Industry

Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
Note: Average Profit= (salary = mixed profit) / occupations; (*) Services without the public sector and trade.
Elaboration: PHFOCO
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products of the sector, in four big segments and their subdivisions: Information (Telecommunication; Computer sciences
activities; Audio- visual); Transportation (Train, Subway, Road
passengers and road load transport; Air Transport); Engineering and Architecture and Advertising. (The supplement refers
to the companies with 20 or more people in the mentioned
segments, except for the Advertising Service that refers to the
companies with 15 or more people).
The information services had an income of R$129.5 billion
in 2005 and R$116 billion in 2004. This dynamic, competitive
and intense in technology segment usually has new products
and services where others become obsolete. The popularization of computer science and communication equipments
(computers, televisions, telephones etc) warmed the consumption of these services.
The telecommunication services represented 67.1% of the
income in 2005 and 67.9% in 2004. Among the 20 products
from the information services products with bigger participation in the income, 11 are from the telecommunication segment; the most important one are the complementary telecommunication services (signatures, changes of titles etc) and
the mobile phone intercommunion services that are in the first
two positions in the ranking with 8.6% and 7.2% (Chart 1)
The mobile phone intercommunion services were in the sixth
position in the ranking in 2004 (with an income of R$6.1 billion) (chart1) and, in 2005, are in the second position with
an income of R$9.3 billion. These products, together with the
complementary telecommunication services, cell phone with
contract plan services and telecommunication fixed and mobile services are in the first forth positions in the ranking of
these services and correspond to more than 40% of the telecommunication segment.
The complementary telecommunication services kept as a
main product of the telecommunication segment in 2004 and
2005 and had an income of R$12 billion which is 12.9% of
the total in 2005.
The computer science activities were responsible for 19.9% of
the total income from the information services in 2005 and 19.4%
in 2004. The software development services were the ones that
most contributed to the income (19.1%) which together to the
development, edition and right of software services represented
36.6% of the segment in 2005. The data processing services had
an income of 13.6% from the Information services in 2005.
In 2005, the audio-visual services got 13% of the income from
the information services with a slight growth compared to 2004
(12.7%). The open television services (production, programming, advertisement and merchandising) represented 47.3%
of the audio-visual services in 2005, being on the fifth position
and with a total income of 6.1% (Chart 1). The services of spe-
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cial and basic options, offered by the cable TV, were responsible
for 21.5% that together with the open television services (production, programming, advertising and merchandising) totalize
68.8% of the income from the audio-visual services.
Responsible for the movement of people and goods, the
transportation services got an income of R$ 90.9 billion in
2005 and R$80.1 billion in 2004. The transportation services
of road load represented 35.2% of the income of transportations in 2005 and 33% in 2004.
The transportation of free loads was the leader with 48.4%
of the income from the road load transportation services and
was in the first position of the biggest incomes of products
from the transportation services with an income of 17% in
2005. (Chart 2)
The income of not dangerous solid load transportation services (Cereals, sand, gravel, ores, cement, etc) represented
18.2% and together with the not dangerous liquid load transportation (water, milk, juice etc) were 7.1% of the income
from the transportation sector (Chart 2)
The transportation of dangerous products (flammable, fertilizing, explosive, asphalt, radioactive shipments) was respon-
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sible for 10.4% of the income from road load transportation.
The road transportation of passengers represented 26.4% of
the income of this sector in 2005 and 26.6% in 2004. The
main product was the municipal transportation- including the
metropolitan’s areas that represented 16.8% from this segment (chart 2) and 63.8% from the road transportation of
passengers. The transportation service of municipal and inter
municipal passengers presented together an income of 23.9%
of the transportation sector.
The railroad and subway services represented 7.6% of the
income of the transportations in 2005 and the same rate
in 2004. The transportation of solid loads had an income
of 41.9% in 2005 and was in the ninth position between
the activities of products and services with 3.2% of the
income (Chart 2). The railroad and subway transportation
of municipal and inter municipal passengers were responsible for 39.1% of the income of this sector in 2005.
The sea transportation services represented 9.4% of the
income of the transportation sector in 2005 and 9.5% in
2004. The transportation service of load in containers (dry
load to dry load in general, tank for liquid bulks) repre-

sented 27.5% of the total income of this activity whereas
the transportation services of solid bulks and liquid loads
were responsible for 13.5% and 13.2%. The transportation services of load in containers (dry load to dry load in
general, tank for liquid bulks) were in 12th position (2.6%)
in the ranking of transportations in 2005. (Chart 2)
The airline companies participated in 20% of the income
from the transportation sector in 2005 and 22% in 2004.
The air transport of passengers participated in 20% of the
income in the transport area in 2005 and 22% in 2004. This
kind of transport in domestic lines represented 29.9% of
the income in the segment which is in the forth position of
the ranking (Chart 2), participating with 6% of the income.
The air load transport, including the postal loads and
other loads, were responsible for 16.1% of income and
are in the 13th position of the raking of this sector, with
2.4% of the income of the sector. (Chart 2)
This sector is important because of its income and personnel in the group of Technical and Professional Services
done to the companies from PAS 2005 and it was responsible for the increasing surplus. Its income, in 2005, was
R$6.1 billion and R$4.6 billion in 2004.
The engineering services represented 74% of the total
of engineering and architecture activity. The main services
were: elaboration and following of industrial project, including natural gas, petrol extraction and miner projects;
Elaboration and following of water, gas, energy, telecommunication and residue management projects; engineering services for other projects; and consultant services in
engineering (technical inspection and others).
The auxiliary services in engineering, complementary activity and support to engineering services were responsible for the income of 13.1%, indicating the economic
potential of the engineering products that together represented 87.1% of the income. The architecture services
participated in 3.3% of the income of this sector.
The advertising services are one of the most important segments
in the professional-technical services done to companies because
of their dynamism, creativity and qualified labor. They had an
income of R$4.1 billion in 2005 and R$3.2 billion in 2004.
The product Commission, fee and/or bonus service on the
television advertisement was the most outstanding one with
an income of R$1.3 billion, which is 33.1% of the total of
Advertising services. The planning and/or creation of communication campaigns and rent or selling of advertising space or
purchase of space of advertising time in billboards participated
in 9.7% and 8.7% in the income of the segment (Chart 4)
Some other advertising services were also important,
such as: commission, fee and/or bonus on advertisement
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in printed media (newspapers, magazines, lists, guides)
with an income of 7.9%; sale promotion, merchandising
and advertisement with 7%; rent and reselling of advertising space or purchase or reselling of advertising time
in other medias, involving urban extern media (buildings,
boards, taxis, buses etc) and internal media in trains, buses, airplanes, shopping malls with 5.2%
The Commission, fee and/or bonus services group on
publicity got 49.1% of the income, the next one was rent
and reselling of advertising space or purchase and reselling of advertising time and Services of own productions or
commission, fee and/or bonus for services of production
to thirds with 20% and 15% of the income.
In the advertising services, most of the advertising
agencies work for the private sector (85.3% of the income), then they work for Government Campaigns, including institutional and products campaigns (11.9%).
The advertising campaigns done to legal publicity and
Political Campaigns and campaigns about social responsibility represented the lowest parts of the income:
1.6%, 0.9% and 0.3%.
The advertising agencies have the biggest participation
in the income of the advertising services groups: 71.1%
of the total income of the segment; 98.7% of the income
from the Commission, fee and/or bonus Service about
publicity; 98.3% of Commission, fee and/or bonus service
for the outsourcing service in merchandising in TV and radio; and 73.3% of the income in planning and/or creation
of communication campaign.
The majority of companies contracts out of service
The 4th National Survey about Outsourcing in Companies, from 2006, revealed the popularity of the services
sector and some of its peculiarities. According to the report from Cenam- National center of Modernization, the
responses indicated full awareness of the companies about
the outsourcing services. It is also revealed that most of
the companies already use some sort of outsourcing service and some of these are self initiative; some through a
consultant to guide the implementation.
The five most hired services in the researched companies were:
Cleaning and Conservation- 78% of hiring; Security- 69%;
Building Maintenance- 56%; landscape Project- 52%; Software
development- 47%. Most of the companies that had outsourcing services preferred the most experience ones. The minority of
these companies were created by former employees.
A survey done by the Consultant Company Mackenzie,
asked by Cebrasse, pointed out that, between 1998 and
2002, the rendering services sector, especially in the computer science segment, grow 102.6%. The biggest growth
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of number of companies happened in the outsourcing
segments in which 97.765 new companies were created.
The smallest evolution happened in the telecommunication companies, just 160.
The strength of the cleaning and conservation sector
was presented by Top Marketing, with support from
the Corporate Operation Nucleus at Febrac – National
Federation of Cleaning and Conservation Service Providing Companies. A survey was done during the period of August to October 2005, in all the regions of
Brazil, with the objective of offering, to the unions
connected to Febrac and their affiliates, data about
the sector to be used as a reference in the relationship
with the government, the market and communication
means in general.
The study involved the sectors represented by Febrac, such as:
cleanliness and conservation companies, building, real estate
and garden cleaning services in general; urban cleaning; environmental preservation; measurements, and outsourced hospitality service in general, including all the activities described
in the orientation system for service takes, whoever they are
– doormen and watchmen in general, including for condominiums and buildings, janitors or handy men, water box cleaners,
brute workers, field agents, elevator operators, butlers, carpenters, insect control, window cleaners, valet parkers, garage
men, cargo operators, gardening helpers, continuous or officeboys, technical industrial cleaning janitors, receptionists or attendants and other similar outsourced services.
All the numbers mentioned refer to the sectors above
and were based on the first quarter of 2005. The rate
used for the American Dollar is US$ 1.00 = R$ 2.40.

Regions
Mid-West
Northeast
North
Southeast
South

Percentage w/o
Total
7% to 9%
13% to 16%
4% to 6%
52% to 55%
18% to 20%

Companies
from 770 to 990
from 1,430 to 1,770
from 440 to 660
from 5,740 to 6,070
from 1,990 to 2,210

As expected, the South and Southeastern Regions concentrate the larger part of companies, with approximately
70% to 75% of them or 7,730 to 8,280 of the sector’s
11,048 companies. The Northeast Region represents the
third largest number and in the Mid-West Region, the
state of Goiás and the Federal District concentrate the
greater part of the companies, especially due to the services demanded by the Federal Government.

Regions
Mid-West
Northeast
North
Southeast
South

Percentage w/o
Total
8% to 10%
15% to 17%
2% to 4%
59% to 61%
11% to 13%

Workers
from 120 thousand to 150 thousand
from 225 thousand to 255 thousand
from 30 thousand to 60 thousand
from 885 thousand to 915 thousand
from 165 thousand to 195 thousand

Also in the distribution of manual labor we find the same
concentration in the South and Southeast Regions, with approximately 70% to 74% pf the 1.5 million workers employees by the sector, representing 1.05 to 1.11 million people.

Regions
Mid-West
Northeast
North
Southeast
South

Percentage w/o Total
Billing
9% to 10%
R$ 1.7 billion to R$ 2 billion
15% to 17%
R$ 3 billion to R$ 3.5 billion
3% to 3.5%
R$ 0.6 billion to R$ 0.7 billion
55% to 65%
R$ 10.8 billion to R$ 13 billion
11% to 12%
R$ 2.2 billion to R$ 2.5 billion
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Sources
Annual Service Survey – Products and Services 2004 – 2005 – IBGE
WTO – World Trade Organization
LIMPEZA PLUS Magazine Special Edition – November 2005
The Economist Magazine
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With exception of the North Region, the other Regions of the
country present the same distribution of workers by size of the
company. This distortion is due to the fact that that Region has few
companies with over 500 employees (from 4 to 6 companies).
The institutional cleaning and multi-service market is a
segment of the economy which can be considered quite
new. Although we had on the market traditional service
providers and suppliers performing for many years, until
the 1970s most of the companies used their own cleaning
team, not always trained in cleaning techniques or in the
use of professional equipment and products.
The introduction of outsourcing as a management and
strategic concept at this time levered the service providing
market and made a large number of new companies flourish. Upon observing the market, we will see that most of
the service providing companies in the country are less
than 20 years old.
This is important data for us to understand why the market is so needy for technical concepts, both on part of
the service providers and of the service users. Since it is a
young segment, many concepts still need to be spread and
taught and, due to this, we still find many service users
adopting outsourcing as a financial, not strategic, decision
and service providers using domestic products and equipments which are not appropriate for professional use.
Another important characteristic of the sector is that it
has a large quantity of small companies. In the survey it
was observed that almost 70% of the companies (between
7,300 and 7,500) employ less than 20 employees, being

that most of these employees come from the operational
area. Among the various detected needs, the following
stand out: Business Management; Taxation and Financial
Planning; Cash Flow; Human Resources Management,
business View and Strategic Planning and Marketing.
Geographically the market is concentrated in the South
and Southeast Regions, in which approximately 70% to
75% of the sector’s service providing companies and
workers. Outside these regions, some States stand out
such as Bahia, Goiás and the Federal District, the last
two levered by business with the Federal Government, a
strong service user.
It is believed that currently about 40% to 50% of the
institutional cleaning market in the private sector (which
represents 40% of the total market) is already outsourced,
especially in large companies such as industries, banks,
commercial condominiums, large offices, supermarkets,
shopping malls, bus terminals, airports and large industries. This percentage is larger in the large centers and in
the country’s South and Southeast regions. In the public
sector, which represents approximately 60% of the cleaning market, the level of outsourcing is much larger, reaching 80% to 90%. Practically the only area still available, in
the federal, state and municipal scope (of the large cities)
is that of education, such as schools and universities.
According to the study, the consumer segment with
greatest potential for growth of outsourcing of services
are those of small and medium offices, small companies,
hotels, hospital, teaching institutions, food industries and
residential condominiums.
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Um modelo de
gestão estratégica
valorizando o setor serviços
A terceirização é um processo
estratégico de gestão pelo
qual se repassam algumas
atividades para terceiros –
com os quais se estabelece
uma relação de parceria
– ficando a empresa
concentrada apenas em
tarefas essencialmente ligadas
ao negócio em que atua.
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Ela está constantemente presente na mídia e nas discussões
que envolvem novas técnicas administrativas. Sua utilização
está intrinsecamente ligada às leis de mercado e competitividade, e sua função é ser uma ferramenta de gestão estratégica que possibilite vantagens competitivas por meio de um
modelo de gestão mais ágil e dinâmico.

O nascimento da Terceirização
Tendo como cenário a II Guerra Mundial, nos Estados Unidos
da América, a indústria bélica crescia a passos largos, procurando suprir a demanda de armamentos para combater os
países pertencentes ao Eixo, sob o comando da Alemanha.
A atividade era tão intensa que algumas empresas passaram
a contratar serviços de suporte de outras companhias para

facilitar e incrementar sua produção.
Mas o conceito acabou por se diluir com o fim da Guerra,
abrindo espaço para novos modelos de negócio, como a verticalização, estratégia que prevê a concentração de todas as
atividades técnicas e administrativas referente ao seu core business dentro da própria empresa. A verticalização foi primeiramente usada em decorrência da preocupação de manter o
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controle de qualidade sobre tecnologias de processo, de produtos e negócios. Porém, o modelo logo mostrou problemas,
e o número elevado de atividades realizadas internamente gerou rapidamente perda de eficiência e aumento de custo de
produção para as empresas.
Durante os anos 80, o mercado já sinalizava novos horizontes. O cliente tornava-se o centro das atrações, a verdadeira
força gravitacional do mercado. E, nesse novo contexto, foram as grandes empresas, acostumadas a impor suas regras e
a dirigir o mercado, que mais sofreram.
Afinal de contas, foram as pequenas e médias empresas,
mais ágeis e mais atentas às novas tendências de mercado,
que primeiro enxergaram essa nova configuração e que, con-

seqüentemente, conquistaram rapidamente fatias significativas do mercado. As grandes empresas, surpresas com as mudanças, tiveram de repensar suas estratégias para voltarem
às suas posições competitivas de mercado.
Para tanto, essas organizações praticaram um exercício
de reflexão. Reexaminaram sua estrutura interna e repensaram suas atividades. A primeira mudança executada se
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deu por meio do downsizing, ou achatamento em português, um projeto de racionalização que objetiva eliminar
a burocracia corporativa desnecessária e manter a organização mais enxuta possível, focada no centro da pirâmide
hierárquica. A curto prazo, ela pode envolver demissões,
achatamento da estrutura organizacional, reestruturação
e redução de custos.
O ponto mais relevante levantado pelo dowsizing foi o de
questionar a necessidade de produção de atividades secundárias dentro da empresa e, mais importante ainda, redefinir a
verdadeira missão da mesma.
Foi com essa questão em mente que empresários de grandes
organizações de países industrializados decidiram transferir a
responsabilidade pela execução de atividades secundárias para
outras empresas, concentrando seus esforços em seu negócio
principal, marcando assim, o nascimento da terceirização ou
outsourcing em inglês.

mais restrito, empresários foram obrigados a encontrar
novas alternativas para minimizar perdas e manter seus
negócios. A saída encontrada foi a terceirização, que assumiu papel primordial nesse ambiente e colaborou enormemente para o fomento de novas empresas e oportunidades
de mão-de-obra.
É importante levar em conta que os anos 80 foram anos
de mudança no mundo todo, a população mundial cresceu
exponencialmente e muitos indivíduos tornaram-se economicamente ativos. A concorrência era árdua e foi durante esse
processo que a terceirização configurou-se como solução
competitiva, implementando a qualidade e especialização nas
empresas.
Porém, no início da década de 90, a terceirização sofreu uma
enorme rejeição pelo movimento sindical. Desde então, o modelo procurou encontrar maior aceitação no Brasil. Hoje, por
conta de seus benefícios, a terceirização é usada cada vez mais
por grandes e pequenas empresas em todo o país.

A terceirização no Brasil
Gerida em uma realidade de mercado completamente diferente, a terceirização no Brasil encontrou lugar em meio
à crise e recessão econômica. Em um mercado cada vez
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A terceirização e seus conceitos
agregados
A terceirização é a contratação, via prestação de serviços, de
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empresas especializadas em atividades específicas, que não
cabem ser desenvolvidas no ambiente interno da organização. Hoje, no entanto, a terceirização se investe de uma ação
mais caracterizada como sendo uma técnica moderna de administração e que se baseia num processo de gestão, que leva
a mudanças estruturais da empresa, a mudanças de cultura,
procedimentos, sistemas e controles, capilarizando toda a malha organizacional, com um objetivo único quando adotada:
atingir melhores resultados, concentrando todos os esforços e
energia da empresa para a sua atividade principal.
Além da especialização, outros três itens relevantes caminham lado a lado da terceirização. O primeiro deles é a qualidade, já que empresas de todo o mundo procuram obter
as certificações ISO. O segundo é o prazo, afinal de contas a
empresa, a qual se transferiu algum trabalho secundário, ficará full time atenta aos prazos a serem cumpridos. E o último
é a tecnologia, já que empresas especializadas conseguem se
manter up to date com as últimas tecnologias de mercado.

• Manutenção predial
Hoje, com a expansão da especialização, os setores mais
passíveis de terceirização são:
• Logística e distribuição
• Suprimentos
• Jurídico
• Comercial
• Recursos humanos
• Auditoria interna
• Controle de qualidade
• Armazenagem
• Marketing
• Manutenção técnica
• Telemarketing
• Administrativo/contábeis
• Tecnologia da Informação (TI)

Benefícios da Terceirização
A adoção da terceirização requer uma reorientação organizacional. Como qualquer modelo de gestão, a terceirização
deflagra uma série de mudanças na empresa, que devem ser
encaradas com cautela e, principalmente, visão estratégica.
A seguir encontram-se algumas razões do porquê adotar a
terceirização:
– A empresa se organiza, revisando a sua “saúde” interna,

Os setores terceirizados
Os primeiros setores a serem terceirizados foram:
• Administração de mão-de-obra
• Administração de restaurantes
• Asseio e conservação
• Segurança/vigilância
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• Competitividade
• Aumento da qualidade
• Controles adequados
• Aprimoramento do sistema de custeio
• Investimento em treinamento e desenvolvimento
profissional
• Diminuição do desperdício
• Valorização dos talentos humanos
• Agilidade nas decisões
• Menor custo
• Maior lucratividade e crescimento

Aspectos Legais
A terceirização consiste de uma relação empresarial entre
pessoas jurídicas, e, como tal, é protegida pelo direito comercial. Não existe lei que proíba o processo de terceirização. No entanto, a própria legislação, por ser omissa, inspira
dúvidas e, às vezes, inibe as decisões dos empresários mais
conservadores. Algumas leis, que inferem nestas questões,

De uma forma geral, o mercado e as
empresas ganham com a terceirização,
obtendo:
• Desenvolvimento econômico
• Especialização dos serviços
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por meio de mudanças estruturais, culturais e sistêmicas, garantindo resultados e motivando o corpo funcional;
– A empresa irá voltar-se totalmente para sua atividade principal, otimizando os seus recursos, desenvolvendo práticas
precisas para atingir metas e treinando os seus talentos humanos para conquistar os resultados e desafios propostos;
– A empresa, voltada para sua missão básica, estará presente
em todas as operações que levem-na a se adequar ao novo
modelo organizacional. Com isso, sem se preocupar operacionalmente com as ditas “atividades secundárias”, as empresas
terão mais competitividade e agilidade na consecução de suas
operações e mais rapidez na tomada de decisão em razão dos
novos objetivos;
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podem ser consultadas:
O Enunciado nº 331 - Revisão da Súmula nº 256 - Res.
23/1993, DJ 21, 28.12.1993 e 04.01.1994 - Alterada (Inciso
IV) - Res. 96/2000, DJ 18, 19 e 20.09.2000 - Mantida - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 – consiste em:
Contrato de Prestação de Serviços - Legalidade
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta
é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº
6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos
da administração pública direta, indireta ou fundacional (art.
37, II, da CF/1988). (Revisão do Enunciado nº 256 - TST)
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 2006-1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador,

desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação
direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas,
por parte do empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas,
das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial
(art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). (Alterado
pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000).
Outras leis que podem ser consultadas e que se referem
indiretamente à terceirização são:
– Lei 6019/74 (trabalho temporário)
– Lei 7102/83 (serviços de vigilância)
– CLT art. 455 (consagra a responsabilidade solidária do
empreiteiro com o subempreiteiro, excluindo o operário)
Vale ainda ressaltar que muitos dos problemas legais que
atingem a terceirização decorrem de atividades não respeitadas segundo o conceito do modelo. Elas normalmente
ocorrem na relação entre a contratante e a empresa formada pelo ex-funcionário, que não é proibido por lei, mas
deve seguir alguns cuidados especiais.
Deve-se atentar para que a relação, primeiramente,
não se dê como autônomo e sim como pessoa jurídica.
Respeitando-se essa característica, a empresa criada pelo
funcionário deve ter uma carteira de clientes e não a contratante como única e exclusiva cliente, já que tal prática
caracteriza vínculo trabalhista. Lembrando que a lei permite um período de seis meses para que a empresa criada
pelo funcionário conquiste sua clientela. E, finalmente,
caberá à própria contratante que verifique se existe uma
carteira de clientes e até mesmo que incentive a conquista de novos clientes para a empresa criada pelo seu exfuncionário.
Outro ponto a se delinear é o contrato. É importante
incluir nele uma metodologia de serviço, que incorpore a
mão-de-obra, os materiais, os equipamentos e os treinamentos, caracterizando um caráter completo ao serviço
terceirizado e descartando a suspeita da utilização somente da mão-de-obra da empresa, que usurpa a lei.

Terceirização no setor público
Um exemplo de sucesso é o caso da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Terceirizadas há 31
anos, as empresas de higiene que atuam em todas as linhas do metrô são exemplo de eficiência no mundo todo.
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Fontes - das citações aqui mencionadas foram retiradas do livro “Terceirização: Uma Abordagem Estratégica”, de autoria de Lívio Giosa.
O autor é administrador e consultor de empresas e sócio-diretor
da G,LM Assessoria Empresarial S/C Ltda, professor universitário em
cursos de graduação e especialização. Foi diretor na área de administração de várias empresas estatais (Ceagesp, CPOS e Eletropaulo).
Foi, também, coordenador da Secretaria Nacional de Turismo e Serviços e vice-presidente do Conselho de Administração da Prodesp.
É vice-presidente da ADVB - Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil e presidente do Cenam – Centro Nacional de
Modernização.
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Ao todo são quatro contratos terceirizados diferentes (Linha 1, Linhas 2 e 4, Linha 3 e Trens) para os serviços de
limpeza e conservação.
Todos os dias, durante três turnos, um exército de 1.500
trabalhadores se espalha por todas as estações de trens.
Eles seguem à risca os cronogramas e as programações
diárias, semanais e mensais de atividades previstos pelos
contratos.
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Outsourcing: a model of
strategic management
valuing the service sector
Outsourcing is a strategic management process through which some activities are passed on to third parties – with whom
a partnership relationship is established – with the company
focusing on tasks essentially connected to the business where
it performs.
It is constantly present in the media and in the discussion
which involve new administrative techniques. Its usage is intrinsically connected to market laws and competitiveness, and
its function is a strategic management tool which makes competitive advantages possible through a more agile and dynamic management model.

The birth of Outsourcing
Having World War Two as a scenario, in the United States of
America, the war industry grew with broad steps, seeking fill
the demand for weapons to fight the countries belonging to
the Axis, under the command of Germany. The activity was
so intense that some companies began to contract support
services to ease and increment their production.
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But the concept ended up dissolving with the end of the
War, opening spaces for new business models, such as vertical integration, a strategy which foresees all technical and
administrative activities referring to the core business within
the company itself. Vertical integration was first used as a result of the concern to maintain quality control on the process,
product and business technologies. However, the model soon
showed problems, and the elevated number of activities done
internally quickly generated loss of efficiency and increase of
production cost for companies.
During the 1980s, the market was already signaling new horizons. The client became the center of attraction, the market’s
true gravitational force. And, in this new context, it was the
large companies, used to imposing their rules and directing
the market, which suffered the most.
In the end, it was the small and medium companies, more
agile and attentive to the market’s new tendencies, who first
saw this new configuration and who, consequently, quickly
conquered significant market slices. Te large companies, surprised with the changes, had to rethink their strategies to re-

turn to their competitive market positions.
For such, these organizations did a reflection exercise. They
reexamined their internal structure and rethought their activities. The first executed change occurred due to downsizing, a
rationalization project which proposes to eliminate unnecessary
corporate bureaucracy and keep the organization as in shape
as possible, focused on the center of the hierarchy pyramid. In
the short term, it can involve firing, downsizing of the organizational structure, restructuring and cost reduction.
The most relevant point raised by downsizing was questioning
the need for the production of secondary activities within the
company, and even more importantly, redefine its true mission.
It was with this matter in mind that businessmen of large organizations of industrialized countries decided to transfer the
responsibility for carrying out secondary activities for other
companies, concentrating their efforts on their core business,
thus marking, the birth of outsourcing.

Outsourcing in Brazil
Managed in a completely different market reality, outsourcing in Brazil found a place amidst economic crisis and recession. In a more and more restrict market, businessmen were
requires to find new alternatives to minimize losses and maintain their businesses. The way out found was outsourcing,
which took on a primordial role in this environment and collaborated immensely in the fomentation of new companies and
labor opportunities.
It is important to consider that the 1980s were years of
change in the whole world, the world population grew exponentially and many individuals became economically active.
The competition was arduous and it was during this process
that outsourcing configured itself as a competitive solution,
implementing quality and specialization in companies.
However, at the beginning of the 1990s, outsourcing suffered great rejection by the union movement. Since them, the
model sough the find more acceptance in Brazil. Today, due to
its benefits, outsourcing is used more and more by large and
small companies around the country.

Outsourcing and its aggregated concepts
Outsourcing is a contracting, through service providing, by
companies specialized in specific activities, which cannot be
fit to be developed in the organization’s internal environment. Today, however, outsourcing invests in a more characterized action as being a modern administration technique
and which is based on a management process, which takes
the company’s structural changes, cultural changes, procedures, systems and controls, widening the entire organizational
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structure, with a unique purpose when adopted: reach better
results, concentrating all the company’s efforts and energy on
its core activity.
Besides specialization, three other relevant item walk side
by side with outsourcing. The first of them is quality, since
companies around the world seek to obtain ISO certifications.
The second is deadlines, after all the company, to which secondary work is passed, will continue full time attentive to
the deadlines to be fulfilled. And the last is technology, since
specialized companies manage to keep up to date with the
market’s latest technologies.

Outsourced sectors
The first sectors to be outsourced were:
• Manual labor administration
• Restaurant administration
• Cleaning and conservation
• Security/watchmen
• Building maintenance
Today, with the specialization expansion, the sectors most
passive to outsourcing are:
• Logistics and distribution
• Supplies
• Legal
• Commercial
• Human Resources
• Internal audit
• Quality Control
• Storage
• Marketing
• Technical maintenance
• Telemarketing
• Administrative/accounting
• Information Technology (IT)

Benefits of Outsourcing
The adoption of outsourcing requires organizational reorientation. As any management model, outsourcing deflagrates a
series of changes in the company, which should be faced with
caution and, especially, strategic vision.
Following are some reasons of why to adopt outsourcing:
– The company organizes itself, reviewing its internal “health”,
through structural, cultural and systematic changes, guaranteeing results and motivating the functional staff;
– The company will aim completely towards its core activity,
optimizing its resources, developing precise practices to reach
goals and training its human talents to conquer the proposed
results and challenges;
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– The company, aimed towards its basic mission, will be present
in all the operations that lead to adjusting to the new organizational model. With this, without operationally worrying about
the so called “Secondary activities”, the companies will have greater competitiveness and agility in the consecution of its operations and more speed in decision making around new goals;

In a general manner, the market and
companies gain with outsourcing,
obtaining:
•
•
•
•
•
•
•

Economic development
Specialization of services
Competitiveness
Quality Increase
Adequate controls
Perfecting of the cost system
Investment in professional training
and development
• Diminishing pf waste
• Valuing of human talent
• Agility in decisions
• Lower cost
• Greater profitability and growth

Legal Aspects
Outsourcing consists in a business relationship between
legal entities and, as such, is protected by commercial rights. There is not a law that forbids the outsourcing process. However, the legislation itself, for being omissive,
inspires doubts and, at times, inhibits decision by more
conservative businessmen. Some laws, which interfere in
this matter, can be consulted:
Statement nº 331 – Review of Abstract nº 256– Res.
23/1993, DJ 21, 28.12.1993 and 04.01.1994 – Altered
(Incision IV) – Res. 96/2000, DJ 18, 19 and 20.09.2000 Maintained – Res. 121/2003, DJ 19, 20 and 21.11.2003
– consists of:
Service Providing Contract – Legality
I – The contracting of workers by an interposed company
is illegal, forming a link directly with the service user, except in the case of temporary work (Law nº 6.019, dated
03.01.1974).
II – The irregular contracting of workers, through an interposed company, does not generate a work connection
with the direct, indirect or foundational public administration organs (art. 37, II, from CF/1988). (Review of Statement nº 256 - TST)
III – The contracting of watchmen services does not form

a work connection with the user (Law nº 7.102, dated 2006-1983), of conservation and cleaning, as well as specialized services connected to half-activities of the user, as long
as direct individuality and subordination does not exist.
IV – The breach of contract of work obligations, on the
employers part, implies in the subsidiary responsibility of
the service user, as to those obligations, including as to
direct administration, autarchy, public foundations, public
companies and mixed economy society organs, as long as
they have participated in the procedural relationship and
also hold the judicial executive title (art. 71 of Law nº
8.666, dated 21.06.1993). (Altered by Res. 96/2000, DJ
18.09.2000).

Other laws that can be checked and
which indirectly refer to outsourcing are:
• Law 6019/74 (temporary work)
• Law 7102/83 (watchmen services)

Outsourcing in the public sector
A success example is the Companhia do Metropolitano de
São Paulo – Metrô. Outsourced 31 years ago, the hygiene
companies which perform on all the subway lines are an
example of efficiency around the world. In all, there are
four different outsourcing contracts (Line 1, Lines 2 and 4,
Line 3 and Trains) for cleaning and conservation services.
Everyday, during two shifts, an army of 1,500 workers
spreads over all the train stations. They strictly follow
chronograms and daily, weekly and monthly programming of activities foreseen by contract.

Sources - of the quotes mentioned here were taken from the book “Terceirização: Uma Abordagem Estratégica”, by Lívio Giosa.
The author is a business administrator and consultant and the Partner-Director of G,LM Assessoria
Empresarial S/C Ltda., University professor in graduation and specialization programs. He worked
as a director in the administrative area of several state-owned companies (Ceagesp, CPOS and
Eletropaulo). He was also the coordinator of Secretaria Nacional de Turismo e Serviços [National
Department of Tourism and Services] and Vice-President of the Prodesp’s Supervisory Board. He
is the Vice-President of ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil [Association of Sales and. Marketing Managers of Brazil – ADVB] and the Cenam’s President – Centro
Nacional de Modernização [National Modernization Center].
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• CLT art. 455 (consecrates reciprocal responsibility of
the contractor with the subcontractor, excluding the
worker)
It is worth pointing out that many legal problems that
reach outsourcing result from not respected activities according to the model concept. They normally take place
in relation to the contractor and the company formed by
ex-employee, which is not forbidden by law, but should
follow some special care.
Attention should be paid for the relationship, first of all,
not to be seen as autonomous but as a legal entity. Respecting this characteristic, the company created by the
employee should have a client portfolio and not just the
contractor as the only exclusive client, since such practice
characterizes a work connection. Remembering that the
law allows a period of six months for the company created
by the employee to conquer its clientele. And, finally, it is
up to the contractor to verify that a client portfolio exists
and even to encourage the conquering of new clients for
the company created by its ex-employee.
Another point to outline is the contract. It is important
to include in it a service methodology, which incorporates
labor, materials, equipment and trainings, characterizing
a complete character of outsourced service and discarding the suspect of only using the company’s labor, which
breaks the law.
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Pesquisa

IV Pesquisa Nacional
Sobre terceirização nas empresas
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Pesquisa

Metodologia
da Pesquisa
Pesquisa quantitativa por amostragem.
Proteção e preservação do sigilo
Dados para geração de informações estatísticas e tratadas
de modo confidencial e sem atribuição individual.
Seleção de amostra:
Universo: 2.850 empresas-alvo
Abrangência:
Região Sudeste (50%), Regiões Sul (35%), Região Centro-Oeste (11%), Regiões Norte e Nordeste (4%)
Fonte:

Research
Methodology
Quantitative Research by Sampling
Protection and Preservation of Secrecy

Cadastros diversos de Entidades Empresariais

Data for generating statistical information and treated confidentially without individual attributions.
Sample selection:
Universe: 2,850 target companies
Scope:
Southeast (50%), South (35%), Midwest (11%), North and
Northeast (4%)
Source:

Perfil:
92% empresas privadas
60 % empresas de grande porte
35 % empresas de médio porte
8% empresas públicas
5 % empresas de pequeno porte

Método da Pesquisa
Levantamento:
documentos, textos diversos, pesquisa anterior (2005)

Several registries of Business Entities

Cronograma do trabalho: janeiro/2006 a abril/2006
Período da pesquisa: abril/2006
Forma da pesquisa: questionário via correio e via internet
Elaboração e preparação do questionário-pesquisa:
conteúdo – 02 quesitos com respostas únicas e múltiplas
Trabalho de campo: equipe 5 (cinco) profissionais
Procedimento de acompanhamento:
remessa dos questionários via correio
exame dos questionários preenchidos e devolvidos

Profile:
92% private companies
60 % large companies
35 % mid-sized companies
8% public companies
5 % small companies

Research Method
Study:
documents, diverse texts, prior research (2005)

Work timeline: January/2006 to April/2006
Research period: April/2006
Research format: questionnaire by mail and over the Internet
Elaboration and preparation of research questionnaire:
content – 02 sections with single and multiple choice
answers
Field study: team of 5 (five) professionals
Follow-up Procedure:
sending questionnaires by mail
checking filled in and returned questionnaires.

74

Anuário Cebrasse

RESULTADOS
Lívio Giosa
Presidente do CENAM - Centro Nacional de Modernização (Abril/ 2006)

1. A terceirização é considerada como um processo
moderno de gestão, aplicado às empresas, independentemente do porte ou do segmento de atuação. A Empresa em que atua:

2.

Identifique abaixo, caso tenha implantado serviços
terceirizados, quais foram as atividades:

1.A - Entende que a Terceirização é uma tendência mundial do processo de modernização dos negócios.
92%
8%

1. B -

Não

Já aplicou ou aplica algum tipo de serviço Terceiri-

zado.

1. C - Implantação de processos terceirizados foi feita
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Sim
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3. Caso fosse implantar outros serviços terceirizados,
quais atividades seriam escolhidas:

5. Ao implantar serviços terceirizados, a empresa contratou:

6. Na sua avaliação, os serviços Terceirizados implantados
caracterizam-se como:

7. A implantação da Terceirização na empresa está se
realizando:
4. Os serviços terceirizados contratados são voltados às
atividades:
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8. Qual o número aproximado de empregados das empresas contratadas envolvidos na execução dos serviços
terceirizados

11.

Com a implantação da Terceirização, a empresa
teve redução de funcionários:
82%

90%
80%

9. Quais as principais vantagens obtidas com a implan-

60%
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tação da Terceirização:

70%

50%
40%
30%

18%

20%
10%
0%
NÃO

SIM

11.b. DOS 82% DAS EMPRESAS QUE TIVERAM
REDUÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS,
ESTA REDUÇÃO FOI DE (EM%)

Redução
10%

37%

Redução
20%

18%

Redução
25%

10.

Após a implantação da Terceirização, a empresa
teve nas atividades definidas:
10.a. APÓS A IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO,
A EMPRESA TEVE NAS ATIVIDADES DEFINIDAS

39%

13%

Redução
30%

7%

Redução
5%

7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12. Para garantir as boas práticas dos serviços terceirizados, a empresa tem se utilizado:

61%

Aumento da Qualidade
Redução do Custo
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13. O controle da gestão dos serviços é baseado em uma
metodologia e/ou software de acompanhamento específico:

15. A(s) empresa(s) prestadora(s) de serviços terceirizados atendem às expectativas quanto:

B) AVALIAÇÃO PERIÓDICA E IDENTIFICAÇÃO DOS
ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS

22%

78%

14. Os principais fatores restritivos que a empresa considera com a implantação da Terceirização:
Conforme a região,
dificuldade de encontrar oparceiro ideal

62%

No atendimento às
expectativas quanto à qualidade

52%
D) TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Dificuldade de contratar
empresa com Certificado de Qualidade

39%

Dificuldade no
relacionamento com Sindicatos

65%

35%

26%
E) USO DE TECNOLOGIA

31%

69%

Dificuldade de determinar o custo
interno para se comprar
com o custo externo

23%

Problemas como o
corpo funcional

21%
F) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Desconhecimento da
legislação trabalhista

53%

20%
8%

Custos maiores

G) CUMPRIMENTO DOS PRAZOS NA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

14%

78

86%

47%

16. A sua empresa já teve algum problema trabalhista
devido à contratação de serviços terceirizados?

17. A sua empresa já contratou serviços prestados por
Cooperativa de trabalho?

12%

Sim

79

Não

Não sabe
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62%
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18. Você acredita que a contratação de serviços terceirizados continuará a ser utilizado pela sua empresa nos próximos anos?

19. A remuneração paga pelos serviços terceirizados
contratados se baseia em algum destes tópicos:

4%

96%

Sim

Não
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TTerceirização: Uma Abordagem Estratégica
1.. A Terceirização Inserida nos Conceitos da Administração
1

10. A Terceirização nos Órgãos Públicos

2 A Modernização com a Terceirização
2.

11. As Vantagens e os Fatores Restritivos da Terceirização

3. Terceirização: Afinal o que é? — Histórico e Conceitos

12. Por Que Terceirizar Frotas?

4. Por que Terceirizar? Ênfase na Abordagem Estratégica
5. Fatores Condicionantes da Terceirização
A Terceirização e o Ambiente Estratégico
A Terceirização e o Ambiente Político
A Terceirização e o Ambiente Organizacional
A Terceirização e o Ambiente Econômico
A Terceirização e o Ambiente Tecnológico
A Terceirização e o Ambiente Social
A Terceirização e o Ambiente Jurídico-Legal

13. Novas Experiências no Emprego de Terceirização

6. 0 Processo de Terceirização e as Atividades que podem
ser Terceirizadas
7. Como Desenvolver as Parcerias
8. As Etapas para a Elaboração de um Programa e de Projetos de Terceirização
9. Como Elaborar um Contrato de Prestação de Serviços?

Conclusão
Apêndices
• Pesquisa Nacional sobre Terceirização (Metodologia e
Conclusões)
• Pesquisa – Gráficos Analíticos
• A nova Lógica do Mercado e das Organizações diante da
Terceirização
• Principais Questionamentos
• Modelo de Fluxograma de Terceirização
• Cartilha sobre Terceirização
• A Terceirização nas Estatais é viável?
• Como se Preparar para a Terceirização
• Terceirização e Modernidade Administrativa dos Clubes
• A Empresa Brasileira e o Salto para o Futuro

site: www.liviogiosa.com.br - tel.: (11) 3887-8485
PROF. LÍVIO GIOSA – MINI CURRÍCULO:
Foi o introdutor do tema “Terceirização” no Brasil, em 1991; Realizou em São Paulo: I e II CONAT
- Congresso Nacional de Terceirização; e I e II FENAT - Feira Nacional de Terceirização; Idealizou a
Política Nacional do Setor Serviços, como Secretário Geral do MICT - Ministério da Indústria, Comércio
e Turismo; Elaborou as alterações e as propostas finais do Enunciado 331, junto ao Tribunal Superior do
Trabalho, em Brasília, ajustando, com isto, a contratação de serviços terceirizados pelo poder público;
Presidente do CENAM - Centro Nacional de Modernização; Correspondente na América Latina do O
.I. - Outsourcing Institute, com sede em New York; É autor de inúmeros artigos sobre Terceirização,
suas aplicações e conceitos; Lançou o vídeo: “Terceirização: Uma Visão Estratégica” e “Terceirização:
O Estado da Arte”, conceitos e aplicações; É professor convidado da Universidade de Belgrano (Argentina), New York University e University of Central Flórida (USA); É professor titular da FAAP no curso de Pós-Graduação:
“Gerente de Cidades”, na cadeira Modernas Técnicas de Gestão e Terceirização; É autor do Livro: “Terceirização: Uma Abordagem Estratégica, Ed.Meca (8ª edição) e “O Brasil Profissional: a Hora e a Vez da Competência”, Editora Meta.

20.

QUAL,

EM MÉDIA, É O VALOR DO(S) CONTRATO(S)/ANO DE SERVI-

ÇOS TERCEIRIZADOS:

23.

A empresa prefere contratar serviços terceirizados
junto a empresas prestadoras de serviços que têm Certificação de Qualidade?
3%

97%

Sim

Não

24. Isto é importante na decisão?
13%

87%

Sim
68%

Não

32%

25. A escolha da empresa prestadora de serviços é feita:

Sim

Não

22.

Se sim, quais as ações desencadeadas de acompanhamento:
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21. A sua empresa estabelece processos constantes de
acompanhamento e avaliação das atividades terceirizadas?

Anuário Cebrasse

Survey on Outsourcing in companies

IV NATIONAL SURVEY ON OUTSOURCING IN
COMPANIES - 2006
1.CRESULT

Has already applied or applies some type of Outsourced service.

Lívio Giosa
CENAM President
National Center for Modernization

2. If it has implemented outsourced services identify the
activities below:

1. A - Outsourcing is considered a modern management
process applied to companies regardless of their size or
segment. The Company you work at:
92%
8%

Yes

No

1.B - Understands that Outsourcing is a global trend in
the business modernization process.
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3. If it was going to implement outsourced services, which would they be:

5. Upon implementing outsourced services, the company
contracted:

34%

66%

Service providing companies founded by former empoyees
Service providing companies with experience on the market

6. In your opinion, the implemented outsourced services
are characterized as:

70%

Satisfactory, meeting expectations
Partially satisfactory
Not satisfactory

7. The implementation of Outsourcing at the company is
being carried out:
4. The contracted outsourced services are geared towards
the following activities:

78%

22%

Through strategic planning
Sector by sector, at different moments,
and according to needs
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4%
26%
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8. What is the approximate number of contracted company employees involved in outsourced services

9. What are the main advantages obtained from outsourcing:

10. After implementing outsourcing, the company’s activities saw:

39%

61%

Increase in quality
Reduction in costs
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11. After implementing outsourcing, the company saw a
reduction in the number of employees:

12. In order to guarantee good practices of outsourced
services, the company has used:

27%

14. The main restrictions the company considers from
outsourcing are:

73%

Internal management
External contracted management
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13. Service management control is based on a methodology and/or specific follow-up software:

15. The outsourced service providers meet expectations
with regard to:
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17. Has your company contracted services provided by a
labor cooperative?

12%

26%

62%

Yes

16. Has your company had any labor problem due to outsourcing?

86

No

Does not know

18. Does the company believe that outsourced services
will continue to be used at the company over the coming
years?

19. The remuneration paid by contracted outsourced services is based on one of these topics:

4%

Yes
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96%

No
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20. What is the average amount of outsourced services
annual contracts:

23. Does the company prefer to contract outsourced services from service providers that have been granted Quality
Certificates?
3%
97%

Yes

No

24. Is this important in the decision?
13%

87%

21. Does your company establish constant follow-up and
assessment processes for outsourced activities?
68%

32%

Yes

No

25. The choice of the service providing company is
made:

Yes

No

22. If yes, what actions are triggered by the follow-up:
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Histórico da Abrasse

Abrasse
História marcada por grandes avanços
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A carga tributária mais alta do mundo, a falta de crédito e, principalmente,
o descaso com que o setor de serviços vinha sendo tratado por parte das
autoridades, fizeram com que alguns empresários dignos e comprometidos
se reunissem no início de 2003, para discutir as políticas públicas e
econômicas praticadas no país. Entre eles estavam João Renato Pinheiro,
Ermínio Alves de Lima Neto, Aldo de Ávila Junior e Paulo Lofreta.
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Histórico da Abrasse

S

egundo Lofreta, a primeira reunião foi realizada para
discutir a Medida Provisória 232, que aumentaria a
tarifa da Cofins. “Começamos a mobilizar as empresas de serviços para derrubar, em Brasília, uma medida
provisória que o governo tinha baixado e que prejudicaria
diretamente o setor de serviços”. Para esses empresários,
as injustiças cometidas pelo governo contra a atividade
provam que o setor de serviços precisava se organizar e
lutar para atingir uma posição de respeito na sociedade.
Depois, outras entidades de diferentes Estados começaram a aparecer e se formou um grupo de empresários
com o comprometimento de debater sobre diversos assuntos. Após algumas reuniões, esse grupo de empresários decidiu criar uma ação que integrasse todas as
empresas, sindicatos e associações patronais do segmento: a Abrasse. “Essa entidade seria o ‘guarda-chuva’ de
todos os sindicatos, sem estar defendendo um segmento
específico”, complementa Lofreta.
“Primeiro, a Abrasse surgiu para que os sindicatos não
aparecessem diretamente fazendo qualquer tipo de represália contra o governo, para não terem problema direto
em cima do segmento, pois se o problema for na área
de segurança ou de limpeza, se for diretamente para o
governo pleitear alguma coisa, vai parecer corporativismo para aquele segmento”, explica Lofreta. Ele continua
afirmando que a Abrasse surgiu para não ser uma coisa
corporativa.
Após três meses de discussões, a Abrasse estava montada. Desse momento em diante, a entidade começou a
fazer ações voltadas para o setor de serviços e, principal-
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mente, contra a carga tributária. Essa divulgação acabou
trazendo novas entidades para participar da Abrasse.
Na avaliação de Lofreta, a Abrasse demonstrou força e
trouxe vários benefícios para o setor. “Primeiro, ela mostrou ser uma entidade combativa e atuante. Além disso,
está preparada para defender o segmento. Política e institucionalmente, a Abrasse teve vários avanços, mostrando
que o setor de serviços está organizado e tem uma representação forte e amadurecida”.
No mês de abril de 2006, a Abrasse continuava com um
de seus projetos mais importantes: a defesa institucional
da terceirização de serviços. Seus representantes de outras entidades do setor se encontraram com o presidente
do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ministro Vantuil
Abdala, em Brasília, para iniciar um diálogo com o TST, visando prioritariamente uma revisão do Enunciado 331/86,
uma revisão da Súmula nº 256, que se refere ao Contrato
de Prestação de Serviços – Legalidade.
Na ocasião, o presidente do TST comprometeu-se a estudar o assunto, inclusive dando uma abertura para a
continuidade das discussões e sugeriu que o diálogo se
estendesse também para todos os ministros do TST. Os
empresários reclamam do risco de terem suas atividades
inibidas, pela atuação, veemente, do Ministério Público,
que, se utilizando de relatórios da fiscalização do Ministério do Trabalho, transformam problemas pontuais em
institucionais.
Para Erminio Alves de Lima Neto, vice-presidente do Sindeprestem – Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços a Terceiros, muitas vezes encontram-se pequenos

Em abril de 2007, no auditório da Confederação Nacional do Comércio, em Brasília, tomou posse a nova
diretoria da Abrasse, num evento que recebeu grandes
lideranças empresariais do setor de serviços, bem como
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representantes do Congresso Nacional e de órgãos governamentais. Compuseram a mesa: Dr. Aldemir Santana, Senador da República e presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae Nacional; Roberto Santiago, deputado federal; Dr. Percival Maricato, vice-presidente jurídico da Abrasse; Dr. Laércio Oliveira, vice-presidente da
Abrasse e presidente da Febrac; Dr. Jerfferson Simões;
vice-presidente da Abrasse e Presidente da Fenavist; e
Petersana Lopes P. Dorsa, representante da Secretaria de
Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento
da Indústria e Comércio.

Estatuto
O estatuto foi criado para defender o interesse do setor de serviços como um todo. Criado basicamente como
uma central sindical, a estrutura da Abrasse atende uma
demanda maior de segmentos, assim como funciona a
Central dos Trabalhadores – CUT que atende desde metalúrgico até bancário, órgão público.
O artigo 1º reforça finalidade: atender a todos que a ela
se associem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, tendo como
missão promover o desenvolvimento e a valorização do
setor de serviços, articulando a união das empresas, sindicatos e associações patronais desse segmento, seguindo
os conceitos da ética, cidadania e responsabilidade social,
apontando para um Brasil melhor, mediante os seguintes
objetivos:
• Combater a concorrência predatória no setor de
Serviços;
• Maior justiça creditícia do Estado com os verdadeiros empreendedores;
• Promover a justiça tributária para o Setor de Ser-
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problemas nos contratos, o que é normal em qualquer
relação formal, fruto do emaranhado de leis, portarias,
convenções coletivas, etc., em algum ponto do território
nacional, que são transformados em questões institucionais pelo Ministério Público. “O que é pior, as partes mais
prejudicadas, que são as empresas e os trabalhadores do
segmento, sequer são ouvidas, o que desvirtua o processo, na medida em que o direito constitucional de ampla
defesa não foi observado”.
Lima Neto acredita que, embora longe de ser contrária à
realização de concursos públicos, a Abrasse destaca o caráter universal desses certames que, muitas vezes, forçam
as empresas admitirem empregados que não suprem sua
necessidade, pois são obrigadas a contratar pessoas sem
nenhuma motivação para desempenhar funções menos
nobres, a grande maioria dos cargos terceirizados, mas
de fundamental importância para as empresas estatais,
principalmente aquelas que têm de competir num mercado globalizado, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Correios. “Para essas empresas, a
terceirização é uma alternativa de gestão imprescindível,
caso contrário, toda a sociedade pagará pela sua ineficiência”.
Outro exemplo da militância da Abrasse em prol do
setor foi sua colaboração na coleta de assinaturas do
abaixo-assinado, que reuniu mais de 180 entidades de
representação do setor de Serviços. A Abrasse argumentou, em manifesto, que a prorrogação da CPMF não
atende aos desejos da sociedade de redução da carga
tributária e de maior geração de emprego e renda.
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Histórico da Abrasse
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Força
Seguindo os conceitos da ética, cidadania e responsabilidade social que apontam para um Brasil melhor, a Abrasse
é hoje uma associação que reúne mais de 80 entidades
empresariais do setor, entre federações nacionais, sindicatos, associações, institutos e conselhos regionais, entidade que reunidas representam, aproximadamente, 8
milhões de trabalhadores formais no país e mais de 60 mil
empresas prestadoras de serviços, a Abrasse ganha mais
força ao transformar-se em Cebrasse.
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viços;
Contribuir para a abertura e a credibilidade do
setor em nível Internacional;
Tornar-se o representante dos interesses do Setor
de Serviços junto à Sociedade;
Contribuir para a difusão da responsabilidade
social no Setor de Serviços;
Assegurar visibilidade à entidade;
Criar na Sociedade Brasileira a consciência da
importância do Setor de Serviços;
Remoção dos obstáculos à expansão dos negócios no Setor de Serviços.
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Uniu-se ao Fórum em Defesa do Empreendedor, constituído por 67 entidades empresariais e profissionais, que
tem como objetivo o trabalho voltado contra a elevação
insuportável de carga tributária, que inviabiliza os investimentos produtivos, estimula a informalidade e destrói
empregos, em prejuízo de toda a sociedade. Esse Fórum,
assim como a Abrasse, participou ativamente na derrubada da MP nº 232/2004, por meio de várias ações,
como a formação da Frente Brasileira contra a MP 232,
atuou na luta por alterações na chamada “MP do Bem”,
bem como, atualmente, entre outras questões, acompanha as iniciativas relativas à Emenda 3 e a tentativa
de nova prorrogação da CPMF, sempre reivindicando o
atendimento dos interesses do setor produtivo.
“As entidades de serviços que estavam nos dois – Abrasse e Fórum – resolveram fazer a composição da Cebrasse, que surgiu porque o governo vai regulamentar agora
as centrais sindicais dos trabalhadores. Com essa regulamentação, é possível pleitear que o Ministério do Trabalho considere que a Cebrasse seja uma entidade sindical.
Uma central sindical, sendo reconhecida, pode subscrever
ações judiciais, como também assinar acordos coletivos,
por exemplo”.
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(21) 3297-7500

(21) 2504-5557
www.superclean.com.br

(21) 2187-3270

www.excellence.com.br

www.hoperh.com.br/portfolio

(21) 3328-8822

(21) 2672-5723

www.markar-net.com

www.personalservice.com.br

(21) 2558-2500

(21) 9985-9327

www.tecnisan.com.br

e-mail:
barbosa@clicserv.com.br
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Abrasse’s History

Abrasse

– History
highlighted by great advances
The highest tax burden in the world, lack of credit, and
most importantly, the disregard with which the service
sector was being treated by authorities, made some notable and committed businesspeople sit down at the beginning of 2003 to discuss the public and economic policies
practiced in the country. João Renato Pinheiro, Ermínio
Alves de Lima Neto, Aldo de Ávila Junior and Paulo Lofreta were among them.
According to Lofreta, the first meeting was held to discuss Temporary Measure 232, which would increase the
Cofins tariff. “We began to mobilize the service companies to defeat a temporary measure the government had
created in Brasília and that would directly harm the service
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sector.” According to these businesspeople, the injustices
committed by the government against the activity prove
that the service sector needed to organize and fight to
achieve a position of respect in society.
Later, other entities from different states began to appear and a group of entrepreneurs was formed committed to
debate several subjects. After a few meetings, this group
decided to create an action to integrate all the segment’s
companies, unions and employer associations: Abrasse.
“This would be the ‘umbrella’ entity for all unions, without defending any specific segment,” adds Lofreta.
“First, Abrasse emerged so the unions would not appear
directly, making any kind of reprisal against the gover-
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nment, so no direct problem would hit the segment. If
the problem is in the security or cleanness area, if it goes
directly to the government to make a claim, it will look
like cronyism for that segment,” explains Lofreta. He continued affirming that Abrasse emerged to not be a corporate thing.
It was structured after three months of discussions. From
that moment on, the entity began to carry out actions
geared towards the service sector, mainly against the tax
burden. This disclosure ended up bringing new entities to
participate in Abrasse.
In Lofreta’s opinion, Abrasse demonstrated strength and
brought several benefits to the sector. “First, it proved to
be a combative and active entity. Furthermore, it is prepared to defend the segment. Politically and institutionally,
Abrasse has made several advances, demonstrating that
the service sector is organized and strongly and maturely
represented.”
In April 2006, Abrasse continued to push for one of its
most important projects: the institutional defense of service outsourcing. Its representatives from other entities met
with the president of the Superior labor Court – TST, Minister Vantuil Abdala, in Brasília, to begin a dialogue with
the TST, mainly aimed at a revision of Enunciation 331/86,
a revision of Decision # 256, which refers to the Service
Providing Contract - Legality.
At the time, the president of the TST agreed to study the
issue and even gave an opening to continue discussions,
suggesting that the dialogue should also extend to the
other TST Ministers. The entrepreneurs complain of the
risk of having their activities restrained by the vehement
operations of the Public Prosecutor’s Office, which uses
inspection reports from the Ministry of Labor to transform
punctual problems into institutional ones.
According to Erminio Alves de Lima Neto, vice-president
of Sindeprestem – Third Party Service Provider Companies
Union, there are often small problems in the contracts,
which is normal in any formal relationship, the result of
a tangled web of laws, announcements, collective agreements, etc., in some location in the country, which
are transformed into institutional issues by the Public
Prosecutor’s Office. “The worst thing is that the most jeopardized parties, which are the segment’s companies and
workers, are never heard. This misrepresents the process
since the constitutional right of broad defense was not
observed.”
Lima Neto believes that, although far from being contrary
to the holding of public exams, Abrasse highlights the universal nature of these exams, which often force companies
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to hire employees who do not meet their needs because they are obliged to hire people without any motivation to perform less noble functions, the vast majority of
outsourced positions, yet are of fundamental importance
for state-owned companies, especially those that need to
compete in a globalized world like Petrobras, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal and Correios. “For these
companies, outsourcing is an indispensable management
alternative. Otherwise, all of society will pay for the inefficiency.”
Another example of Abrasse’s fight on behalf of the sector was its collaboration in collecting signatures for the
petition, which gathered more than 180 representation
entities for the service sector. Abrasse argued that the extension of the CPMF does not attend to society’s desires
for a reduction in the tax burden and greater generation
of jobs and income.
Abrasse’s new board was inaugurated at an event
that received great business leaderships from the service sector as well as representatives from Congress and
governmental entities in April 2007, in the auditorium
of the National Confederation of Commerce in Brasília.
The table was comprised of: Dr. Aldemir Santana, Senator of the Republic and president of the Sebrae Nacional Deliberative Council; Roberto Santiago, federal representative; Dr. Percival Maricato, Abrasse legal vicepresident; Dr. Laércio Oliveira, Abrasse vice-president
and president of Febrac; Dr. Jerfferson Simões; Abrasse
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vice-president and president of Fenavist; and Petersana
Lopes P. Dorsa, representative of the Commerce and
Service Secretariat of the Ministry of Industrial and
Commercial Development.

Statute
The statute was created to defend the interests of the
service sector as a whole. Basically created as a trade
union, Abrasse’s structure attends to a greater demand of
segments like the Trade Union of General Workers – CUT,
which serves the metallurgical to the banking sectors, a
public entity.
Article 1 reinforces the purpose: serve all members regardless of social class, nationality, gender, race, color and
religious creed with the mission of promoting the development and valorization of the service sector, articulating
the union of companies, unions and employer associations
of this segment, following concepts of ethics, citizenship
and social responsibility, seeking a better Brazil by means
of the following objectives:
Combat predatory competition in the Service sector;
• Greater credit justice from the government for the
true entrepreneurs;
• Promote tax justice for the Service Sector;
• Contribute to the opening and credibility of the sector at an international level;
• Become a representative of Service Sector interests
before society;

Strength
Following the concepts of ethics, citizenship and social
responsibility that seek a better Brazil, Abrasse today is
an association that gathers more than 80 sector business
entities including national federations, unions, associations, institutes and regional councils, an entity that united represents approximately 8 million formal workers in
the country and more than 60 thousand service providers.
Abrasse gains even more strength by becoming Cebrasse.
It has merged with the Forum for the Defense of
the Entrepreneur, comprised of 67 business and pro-
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fessional entities that have the objective of working
against the unbearable increase in the tax burden,
which makes productive investments unfeasible, stimulate informality and destroys jobs, jeopardizing all
of society. This Forum, like Abrasse, actively participated in defeating MP # 232/2004, by means of various
actions, such as the formation of the Brazilian Front
against MP 232, fought for changes in the so-called
“MP do Bem”, and currently, among other issues, accompanies the initiatives related to Amendment 3 and
the attempt to extend the CPMF, always seeking to
serve productive sector interests.
“Both Abrasse and the Forum decided to create Cebrasse, which emerged because the government is going to
regulate workers’ trade unions now. With this regulation,
it is possible to have the Ministry of Labor consider Cebrasse a union. When a trade union is recognized it can undersign lawsuits and also sign collective bargaining agreements, for example.”

• Contribute to the dissemination of social responsibility in the Service Sector;
• Ensure the entity’s visibility;
• Create an awareness of the Service Sector’s importance in Brazilian society;
• Remove obstacles to the expansion of Service Sector business.
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Serviços Conﬁáveis em Manutenção Integrada, Gerenciamento de Facilities e Gestão de Sistemas Críticos
Certiﬁcada ISO 9001:2000, a WH Engenharia atua no mercado brasileiro há quase 45 anos, sempre desenvolvendo atividades de engenharia de manutenção, gerenciamento de facilidades e gestão de
sistemas críticos, cujos conceitos asseguram ao cliente a responsabilidade única na realização dos trabalhos, garantindo tranquilidade, segurança e alto padrão de qualidade.
Os sistemas Aplicáveis garantem ainda a conﬁabilidade dos serviços e manutanção da infra-estrutura em ediﬁcações industriais, comerciais e de serviços.
Esta integração dos serviçoes proporciona aos nossos clientes aumento de produtividade com redução de custos e garantia de resultados.

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

SISTEMAS ELÉTRICOS

SISTEMAS DE
REFRIGERAÇÃO
Câmaras Frigoríﬁcas; Geladeiras e Freezers;
Blacoês Frigoríﬁcos; Bebedouros; Equipamentos
Gerais de Cozinha; Caixa de Gordura

Subestações; Cabines Primárias; Cabines de Distribuição; Quadros
Elétricos; Quadros de Comando; Geradores; No Breaks;Baterias; Estabilizadores de Tensão; Bancos de Capacitadores; Retiﬁcadores de Corrente;
Variadores de Frequência;Pára-Raios; Malhas de Aterramento

SEGURANÇA
Sistemas de Segurança; Detecção
e Combate a Incêndio; Controle
de Acesso; Catracas; CFTV

Anúncio

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

Central de Água Gelado; Fan Colis; Roof Top; Split’s System;
Self Contained; Aparelhos de Janela; Torres de Resfriamento;
Bombas Hidráulicas; Tanques de Expansão; Termo Acumulação; Tratamento de Água; Distribuição de Ar;Umidiﬁcação de
Ar; Ventiladores; Cortinas de Ar; Lavadores de Gases;Filtros
de Ar; Sistemas de Controle; Salas Limpas

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO INTEGRADA,
GERENCIAMENTO DE FACILITIES E GESTÃO
DE SISTEMAS CRÍTICOS

CONTRATO DE
TERCEIROS

JARDINAGEM

CIVIL
Tratamento de Água; Tratamento de Eﬂuentes;
Poços Artesianos; Hidráulica Predial; Banheiros; Alvenaria; Telhados;Tubulações

SISTEMAS MECÂNICOS
Caldeiras; Distribuição de Vapor; Compressores de Ar;
Distribuição de Ar Comprimido; Secadores de Ar; Tanques
de Ar; Filtros; Redes Hidráulicas; Motores; Aeradores; Portas
Automáticas; Plataformas Hidráulicas; Instrumentação

São Paulo - Tel: 11 6165-0522 / 6215-0522 - e-mail: whsp@whengenharia.com.br
Rio de Janeiro - Tel: 21 2215-6266 / 2215-7907 - e-mail: whrj@whengenharia.com.br - www.whengenharia.com.br
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Articulando
a união do setor
A estrutura da Cebrasse é:
Conselho Deliberativo – É responsável pela orientação
política e estratégica da Cebrasse, cabendo-lhe deliberar, controlar e orientar as suas ações.
Diretoria Nacional – É o órgão de gestão executiva
diretamente subordinado ao Conselho Deliberativo,
composto por nove membros, que ocupam os cargos a
seguir: Presidente Nacional; Vice-Presidente Nacional;
Vice-Presidente Administrativo;Vice-Presidente Financeiro;
Vice-Presidente Jurídico; Vice-Presidente de Comunicação Social e Eventos; Vice-Presidente de Relações
Institucionais; Vice-Presidente de Assuntos Legislativos;
e Vice-Presidente de Tecnologia, com igual número de
suplentes.
Diretorias Regionais – Estão nas cinco regiões da Federa-
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ção e, se for pertinente, no Distrito Federal, mediante
deliberação do Conselho Deliberativo por proposta da
Diretoria Nacional.
Conselho Fiscal – Órgão de ﬁscalização, composto por
três membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos
juntamente com a Diretoria Nacional pela Assembléia
Geral.
Conselho Consultivo – Órgão de consulta e assessoramento ao Conselho Deliberativo constituído por pessoas
de notório saber e conduta ilibada.
Conselhos Setoriais – Os conselhos têm o objetivo de
estudar, discutir e apresentar propostas para a adoção
de ações de interesse do respectivo segmento por parte
da Cebrasse.

Structure

The Cebrasse’s structure is
composed of:
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of the Federation and, if necessary, in the Federal District,
upon the Deliberative Board’s deliberation through the
National Board of Directors’ proposal.
Audit Committee – Supervisory Body, composed of three
effective members and equal number of substitutes,
elected jointly with the National Board of Directors by the
General Meeting.
Advisory Board – The Deliberative Board’s advisory and
assisting body constituted of people of outstanding knowledge and faultless behavior.
Sectorial Boards – The boards aim at studying, discussing
and presenting proposals for the adoption of actions of
the respective segment’s concern by Cebrasse.
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Deliberative Board – It is responsible for the Cebrasse’s political direction and strategy, being responsible for deliberating, controlling and directing its actions.
National Board of Directors – It is the executive management body directly connected to the Deliberative Board,
composed of nine members, who take the following posts:
National President; National Vice-President; Administrative
Vice-President; Vice-President of Finances; Vice-President
of Legal Affairs; Vice-President of Social Communication and Events; Vice-President of Institutional Relations;
Vice-President of Legislative Affairs; and Vice-President of
Technology, with the same number of alternates.
Regional Board of Directors – They are in the ﬁve regions
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ASSOCIADOS
FEBRAC - Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços
de Limpeza e Conservação

SINEATA Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços
Auxiliares de Transportes Aéreos

FEHOESP - Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo

SINSERHT-MG Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços à
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra,
Recursos Humanos e Trabalho Temporário no Estado de Minas Gerais

FENAVIST - Federação Nacional das Empresas de Segurança e
Transporte de Valores
SEAC-ABC - Sindicato Patronal das empresas de Asseio e Conservação da Região do Grande ABC

ABEMPI Associação Brasileira das Empresas de Engenharia e Manutenção Predial
ABF Associação Brasileira de Franchising

SEAC-DF - Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal

ABRALIMP Associação Brasileira do Mercado Institucional de Limpeza

SEAC-ES - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Espírito Santo

ABRASEL Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

SEAC-MG - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do
Estado de Minas Gerais
SEAC-MS - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do
Estado de Mato Grosso do Sul
SEAC-PA - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Pará
SEAC-PR - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná
SEAC-RJ - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro
SEAC-SC - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Santa Catarina
SEAC-SP - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo
SELUR - Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de
São Paulo
SESCON-SP - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de SP

ABRELPE Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais
ABREVIS Associação Brasileira de Empesas de Vigilancia e Segurança
ADIPLAN Adiplan Incorporadora Ltda.
ADLIM Adlim Terceirização em Serviços Ltda.
ADORC Associação das Empresas Operadoras e Processadoras de
Cartões de Benefícios e Convênios
AMBC Serviços Empresariais S/C.Ltda.
APRAG Associação Paulista dos Controladores de Pragas Urbanas
ARAUJO ABREU Serviços em Engenharia
EQUAÇÂO Serviços de Vigilância e Segurança
ESCOLTA Serviços de Vigilância e Segurança
GALES Serviços Terceirizados
GB SERVIÇOS GB Serviços Profissionais Ltda.
GRUPO ALBATROZ Serviços de Segurança Patrimonial
GUIMA Guima Conseco Constr.Serv.Com.

SESVESP Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança
Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de
São Paulo

MARICATO ADV. Advogados Associados

SINDEPRESTEM Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra e de Trabalho
Temporário no Estado de São Paulo

NEO TV Associação Neo TV

SINDESP-DF Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança eletronica, cursos de formação e transportes de
valores no distrito federal
SINDESP-ES Sindicato das Empresas de Segurança Privada do espírito Santo
SINDHOSP Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e demais Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo
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NAC Empresa Nacional de Segurança Ltda.

ORSEGUPS LTDA. Orsegups Org.Serv.Segurança
PLANINVESTI Planinvesti Adm.e Serviços Ltda.
POLICRED Policred Serviços de Cobrança e Com.Ltda.
QUALITY AMJ Quality AMJ Tec.Aplicada em Serviços Ltda.
STA CONTABIL Serviços em Contabilidade
UPS BENEFICIOS UPS Serv.Soc.Bras.em Gestão

CONSELHO CONSULTIVO
FAEASP Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado de São Paulo

SINEATA Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços
Auxiliares de Transportes Aéreos

FCDL Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de
São Paulo

SINEPE DF Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino
do Distrito Federal

FEBRAC Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços
de Limpeza e Conservação

SINSERHT MG Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços à
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Recursos Humanos e Trabalho Temporário no Estado de Minas Gerais (Obs: está
diferente do site da Abrasse, ams nos ite da Associação está assim)

FEHOESP Federação dos Hospitais do Estado de SP
FENASERTH Federação Nacional dos Sindicatos e Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado
FENAVIST Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores
SEAC ABC Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação e Afins
do Grande ABCDM RP RGS
SEAC-DF Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do DF
SEAC-ES Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Espírito Santo
SEAC-MG Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Minas Gerais

ABEMPI Associação Brasileira das Empresas de Engenharia e Manutenção Predial
ABERC Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas
ABES Associação Brasileira das Empresas de Software
ABF Associação Brasileira de Franchising
ABLA Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
ABMS Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica
ABPITV ASSOCIAÇÃO BRAS.DAS PROD.INDEPENDENTES DE TV
ABRALIMP Associação Brasileira do Mercado Institucional de Limpeza

SEAC-PA Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Pará

ABRASEL Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo

SEAC-PR Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná
SEAC-RJ Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro
SEAC SC Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de de Santa Catarina
SEAC-SP Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo

ABRAT Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação
ABRELPE Assoc.Bras.de Empr.de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
ABREVIS Associação Brasileira de Empesas de Vigilancia e Segurança.
ABTA Associação Brasileira de TV por assinatura

SELUR - Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana

ACONBRÁS Associação dos Cônsules no Brasil

SESCON-SP - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo

ADORC Associação das Empresas Operadoras e Processadoras de
Cartões de Benefícios e Convênios

SESVESP Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Serviços de
Escolta e Cursos de Formação do Estado de SP

ADVB Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil
AHESP Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo

SIMPRES Sindicado das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte de Prestação de Serviços do Estado de SP

ANCLIVEPA Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais

SINAENCO Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva

ANFAC Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil
- Factoring

SINDCONT SP Sindicato dos Contabilistas de São Paulo

APIMEC Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais

SINDEPRESTEM Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra e de Trabalho
Temporário no Estado de São Paulo

APRAG Associação Paulista dos Controladores de Pragas Urbanas

SINDERC-SP Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas

ASSERTTEM - Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e do Trabalho Temporário

SINDESP-DF Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Distrito Federal

CRA-SP Conselho Regional de Administração de São Paulo

SINDESP-ES Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Espírito Santo
SINDHOSP Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Lab.
de Pesq.e Anál.Clín.do Est.de SP.
SINDITELEBRASIL Sind.Nac.das Empr.de Telefonia e de Serv.Móveis, Celular e Pessoal
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CRC-SP Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
IBEF Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças
NEO TV Associação Neo TV
NTC & LOGÍSTICA Associação nacional do transporte e logística

Anuário Cebrasse

SEAC-MS Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado Mato Grosso

Anuário Cebrasse

Estrutura

CONSELHODELIBERATIVO/DELIBERATIVE BOARD

José Maria Chapina
Alcazar
Empresário Contábil - Countable
entrepreneur
Presidente Sescon - Sescon
President

Jose Adir Loiola

Aldo de Ávila

Empresário - Entrepreneur
Presidente Sesvesp - Sesvesp
President

Empresário - Entrepreneur
Presidente Seac/SP - Seac/SP
President

Johannes Antonius Maria
Wiegerinck
Empresário - Entrepreneur
Presidente Sindeprestem Sindeprestem President

DIRETORIA/DIRECTION
DIRETORIA NACIONAL/ NATIONAL BOARD OF DIRECTORS

Presidente - President

Vice-presidente - Vice-president

Vice-presidente - Vice-president

Vice-presidente - Vice-president

Paulo Lofreta

Jorge Luiz Gonçalves
Rodrigues Segeti

Dr.Dante Ancona
Montagnana

Ricardo Scalise

Diretor Executivo do Sescon Sescon Executive Director

Médico - Doctor
Presidente Sindhosp - Sindhosp
President

1º Vice-presidente - 1º Vice-president

2º Vice-presidente - 2º Vice-president

Vice-presidente Adm. e Financeiro -

Vice-presidente Jurídico - Legal
vice president

Carlos Alberto Guimarães

James Silva de Azevedo

Renato Rinaldi

Percival Maricato

Empresário - Entrepreneur
Diretor Secretário Seac/SP Seac/SP Managing Secretary

Empresário - Entrepreneur
Diretor Sesvesp - Sesvesp Director

Empresário - Entrepreneur
Diretor Abempi - Abempi Director

Advogado - Lawyer
Diretor Abrasel - Abrasel Director

Empresário - Entrepreneur
Presidente Cebrasse - Cebrasse
President
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Empresário - Entrepreneur
Presidente Sineata - Sineata
President

Vice-presidente Rel. Institucionais Vice president institucional Relations

Vice-presidente de expansão - Vice
president of Expansion

Vice-presidente de Relação
Governamental - Vice president of
Governmentais Relations

Fernando Barbosa Calvet

Jefferson Simões

Laércio Oliveira

Empresario - Entrepreneur
Diretor do Sindeprestem Sindeprestem Director

Empresário - Entrepreneur
Presidente da Fenavist - Fenavist
president

Empresário - Entrepreneur
Presidente da Febrac - Febrac
President

DIRETORIA SUPLENTE/
DIRECTION SUBSTITUTE

CONSELHO CONSULTIVO/
CONSULTING BOARD

2° Vice-Presidente Suplente 2° Vice-president Substitute

Presidente Conselho Consultivo President consulting board

Vice Presidente Conselho Consult. Vice president consulting board

Renato Fortuna Campos

Carlos Massaru Watanabe

Rui Monteiro Marques

Fábio Sandrini Baptista

Empresário - Entrepreneur
Presidente Seac/MG - Seac/MG
president

Empresário - Entrepreneur
Presidente Aprag - Aprag
president

Empresário - Entrepreneur
Diretor de Finanças Seac/SP - Seac/
SP Director of Finances

Empresário - Entrepreneur
Presidente Seac/ABC - Seac/ABC
President

CONSELHO FISCAL/
STATUTORY AUDIT COMMITTEE

EQUIPE/TEAM

Paulo Pandjiarjian
Diretor Executivo Executive Director

Fádua Cristina
Secretária - Secretary

Aroldo M. Barros Cunha
Empresário - Entrepreneur
Presidente Grupo AMBC Serviços
- President of the Group AMBC
Serviços

Joaquim Fernandes Borges

Marcelo A. Motta R.
Marques

Empresário - Entrepreneur
Diretor Grupo Albatroz/Arcolimp Director of the Group Albatroz/
Arcolimp

Empresário - Entrepreneur
Diretor Policred – Policred
Director

105

Anuário Cebrasse

1° Vice-Presidente Suplente 1° Vice-president Substitute
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FEBRAC

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A Febrac – Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza
e Conservação é uma entidade sindical patronal criada para representar os setores de
asseio, conservação e de serviços terceirizados no país. Criada em 7 de março de 1983,
a Federação surgiu para defender os seus interesses, sejam eles, tributários, jurídicos,
trabalhistas, sindicais e econômicos, diante das autoridades nacionais.
Laércio Oliveira

Inicialmente, a Federação se chamava Federação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Asseio e Conservação, em seguida, mudou para Federação Brasileira de Asseio
e Conservação. Quando recebeu o registro sindical, em 8 de novembro de 2001, a
Febrac tornou-se uma entidade nacional e ganhou a nomeação atual.
Com a missão de representar e defender, com excelência e ética, os interesses do
segmento, aperfeiçoando-se continuamente como entidade patronal, a Febrac representa atualmente 27 Sindicatos Estaduais Associados que juntos representam cerca de
1,5 milhão de trabalhadores e são as maiores contratantes de mão-de-obra feminina
de baixa escolaridade.

Presidida por Laércio José de Oliveira, a entidade, que hoje atende 27 Sindicatos
Estaduais Associados, oferece os seguintes serviços: por meio de suas Assessorias Técnicas, interpretar, proceder a estudos e análises sobre assuntos econômicos e tributários;
interceder, junto a autoridades competentes, uma busca de soluções e entendimentos
com base nos interesses e direitos da categoria; divulgar, entre os Sindicatos, informações e comunicados de interesse da categoria; acompanhar por meio de assessorias, as
informações sobre tramitação de leis e projetos no Congresso Nacional que afetam o
setor; fornecer dados sobre o desempenho da conjuntura nacional; celebrar convênios
e parcerias com entidades, sindicatos
Faturamento do Setor
e empresas públicas e privadas com o
R$ 19,5 bilhões a R$ 20,0 bilhões/ano = U$ 8,1 bilhões a U$ 8,3 bilhões/ano
objetivo de unir forças em assuntos de
interesses comuns; orientar na formação
Faturamento por Região
das Câmaras de Conciliação e ArbitraRegiões
Porcentagem s/o Total
Faturamento
gem Trabalhista, destinadas a reduzir o
9% a10%
R$ 1,7 bi a R$ 2,0 bi
Centro - Oeste
número de reclamações na Justiça do
15% a 17%
R$ 3,0 bi a R$ 3,5 bi
Trabalho; assessorar na administração
Nordeste
do plano de benefícios e de seguro de
3% a 3,5%
R$ 0,6 bi a R$0,7 bi
Norte
trabalhadores; e orientar na celebração
de convenções e contratos coletivos de
55% a 65%
R$ 10,8 bi a R$ 13,0 bi
Sudeste
trabalho, bem como auxiliar na resolu11% a 12%
R$ 2,2 bi a R$ 2,5 bi
Sul
ção de conflitos em dissídios coletivos.
SERVIÇO
Febrac
Endereço: SBN – Qd. 01 – Bl. B – Ed. CNC – Sl. 702 – Brasília/DF
CEP: 70040-000
Telefone: (61) 3327-6390
E-mail: febrac@febrac.org.br
Site: www.febrac.org.br
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FEBRAC – NATIONAL FEDERATION OF CLEANING AND CONSERVATION SERVICE PROVIDER
COMPANIES
Febrac – National Federation of Cleaning and Conservation Service Provider Companies is an
employers’ association created to represent the cleaning, conservation and outsourced service
sectors in the country. Founded on March 7, 1983, the Federation emerged to defend their interests, whether tax, legal, labor, union or economic, before national authorities.
The Federation was initially called the Brazilian Federation for Cleaning and Conservation Unions
and Associations and then became the Brazilian Federation for Cleaning and Conservation. When
it received its association registry on November 8, 2001, Febrac became a national entity and
gained its present name.

Presided over by Laércio José de Oliveira, the entity today serves 27 State Union Members and
offers the following services: through its Technical Advisers, interpret, study and analyze economic
and tax issues; intercede, with competent authorities, in the search for solutions and understandings
based on the category’s interests and rights; disclose information and communication of category
interest among the unions; through its staff, accompany information concerning the proceedings
of laws and bills in National Congress that affect the sector; supply data on national performance;
sign agreements and partnerships with entities, unions and public and private companies with
the objective of joining forces in issues
Revenues per sector
of common interest; provide guidance
R$ 19.5 billion to R$ 20.0 billion/year = U$$ 8.1 billion to US$ 8.3 billion/year
in the formation of Labor Conciliation
Revenues per Region
and Arbitrage Chambers destined to
reduce the number of complaints in LaRegions
Porcentage over Total
Revenues
Central-Western
bor Courts; assist in the administration
9% a10%
R$ 1,7 bi a R$ 2,0 bi
of benefit plans and worker insurance;
Northeastern
15% a 17%
R$ 3,0 bi a R$ 3,5 bi
guidance in signing agreements and
Northern
collective bargaining contracts as well
3% a 3,5%
R$ 0,6 bi a R$0,7 bi
as help in solving conflicts in collective
Southeastern
55% a 65%
R$ 10,8 bi a R$ 13,0 bi
bargaining agreements.

Southern

11% a 12%

R$ 2,2 bi a R$ 2,5 bi

SERVICE
Febrac
Address: SBN – Qd. 01 – Bl. B – Ed. CNC – Sl. 702 – Brasília/DF
CEP: 70040-000
Telephone: (61) 3327-6390
E-mail: febrac@febrac.org.br
Site: www.febrac.org.br
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With the mission to represent and defend the segment’s interests with excellence and ethics,
through continuous improvement as an employers’ association entity, Febrac currently represents
27 State Union Members that together represent nearly 1.5 million workers and are the largest
employers of low education female labor.
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SINDICATOS FILIADOS A FEBRAC
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Afins no
Grande ABCDM, RP e RGS (Seac/ABC)
Endereço: Rua Amazonas, 439 - 5º andar - Sala 51 - Centro
CEP: 09520-070 / Cidade/Estado: São Caetano do Sul/SP
Fone/Fax: (11) 4223-9099
E–mail: seac-abc@seac-abc.com.br / Site: www.seacabc.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Espírito Santo (Seac/ES)
Endereço: Rua Olympio Rodrigues Passos, 195 - Jabour
CEP: 29072-290 / Cidade/Estado: Vitória/ES
Telefone: (27) 3327-1659/ Fax: (27) 3327-4273
E–mail: seaces@seaces.com.br / Site: www.seaces.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Alagoas (Seac/AL)
Endereço: Av. Humberto Mendes, 796 – Centro Empresarial
Wall Street Sl. 14 - Poço
CEP: 57020-500 / Cidade/Estado: Maceió/AL
Fone/Fax: (82) 3221-1473 / E–mail: seacal@ibest.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e de Outros Serviços
Similares Terceirizáveis nos Estados de Goiás e Tocantins (Seac/Go-TO)
Endereço: Rua 94-A, 78 - Setor Sul
CEP: 74083-070 / Cidade/Estado: Goiânia/GO
Telefone: (62) 3218-5946/ Fax: (62) 3218-5174 / E–mail:
seacgoias@uol.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do
Amazonas (Seac/AM)
Endereço: Rua Dr. Amínio, 216 - Centro
CEP: 69005-200 / Cidade/Estado: Manaus/AM
Telefone: (92) 3622-8471/ Fax: (92) 3233-1786
E–mail: secretaria@seac-am.org.br / Site: www.seac-am.org.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do
Maranhão (Seac/MA)
Endereço: Rua Grande,1555 – Sl. 708 – 7º andar – Ed. João
Pessoa - Centro
CEP: 65020-251 / Cidade/Estado: São Luís/MA
Fone/fax: (98) 3221-4557 / E–mail: seac-ma@bol.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Serviços Similares no Estado do Amapá (Seac/AP)
Endereço: Av. 5º do Marabaixo, 2000
CEP: 68909-853 / Cidade/Estado: Macapá/AP
Telefone: (96) 3227-1006/ Fax: (96) 3223-3041

Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Locação de Mão-de-Obra do Estado de Mato Grosso
(Seac/MT)
Endereço: Rua I, n.º 70 – Bosque da Saúde
CEP: 78050-170 / Cidade/Estado: Cuiabá/MT
Telefone: (65) 3642-2751/ Fax: (65) 3642-1489 / E–mail:
Ieda.seac@terra.com.br

Sindicato das Empresas de Atividades de Imunização, Higienização e Limpeza em Prédios e em Domicílios, de Seleção e Agenciamento e Locação de Mão de Obra no Estado da Bahia (Seac/BA)
Endereço: Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi – Bloco A Salas 238/239 – Caminho das Árvores
CEP: 41820-020 / Cidade/Estado: Salvador/BA
Telefone: (71) 3450-7668/ Fax: (71) 3450-5177
E–mail: secretaria@seac-ba.com.br / Site: www.seac-ba.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do
Mato Grosso do Sul (Seac/MS)
Endereço: Rua 15 de novembro, 310 – Sala 303 – 3º andar Centro
CEP: 79002-140 / Cidade/Estado: Campo Grande/MS
Telefone: (67) 3321-3103
E–mail: seacms@hotmail.com / Site: www.seac-ms.org.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do
Ceará (Seac/CE)
Endereço: Av. Santos Dumont, 1687 – 7º andar – Sls 701/702
– Ed. Santos Dumont Center - Aldeota
CEP: 60150-160 / Cidade/Estado: Fortaleza/CE
Fone/fax: (85) 3264-4124
E–mail: seacec@seacec.com.br / Site: www.seacec.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Minas Gerais (Seac/MG)
Endereço: Rua Uberlândia, 877 – Bairro Carlos Prates
CEP: 30710-230 / Cidade/Estado: Brasília/DF
Telefone: (31) 3278-3008/ Fax: (31) 3278-3008
E–mail: seacmg@seacmg.com.br / Site: www.seacmg.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis no Distrito Federal (Seac/DF)
Endereço: SAAN Quadra 03, n.º 1300
CEP: 70632-300 / Cidade/Estado: Brasília/DF
Telefone: (61) 3234-8603/ Fax: (61) 3233-9922
E–mail: seac@seac-df.com.br / Site: www.seac-df.org.br

Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizados no Estado do Pará (Seac/PA)
Endereço: Tv. Vileta, 2152 - Marco
CEP: 66093-380 / Cidade/Estado: Belém/PA
Telefone: (91) 3246-2433/ Fax: (91) 3246-3410
E–mail: gerencia@seac-pa.com.br / Site: www.seac-pa.com.br
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Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do
Paraná (Seac/PR)
Endereço: R. Lourenço Pinto, 196 – 5º ª Conj. 509/510/511 Centro
CEP: 80010-160 / Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone: (41) 3323-1201/ Fax: (41) 3223-0440
E–mail: seac-pr@onda.com.br / Site: www.seac-pr.com.br
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado da
Paraíba (Seac/PB)
Endereço: Av. Nossa Sra. de Fátima, 1347 – Sl. 303 – Torre
CEP: 58040-380 / Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Fone/fax: (83) 3222-6467 / E–mail: seac-pb@jpa.neoline.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Roraima (Seac/RR)
Endereço: Av. Major Williams, 357 – Centro – Sala 01
CEP: 69301-110 / Cidade/Estado: Boa Vista/RR
Telefone: (95) 9971-3439/ Fax: (95) 3623-3870 / E–mail:
roserc@technet.com.br
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Santa Catarina (Seac/SC)
Endereço: Rua Deodoro, 226 – Ed. Marco Pólo – 4º andar Centro
CEP: 88010-020 / Cidade/Estado: Florianópolis/SC
Fone/Fax: (48) 3223-1678
E–mail: seac@seac-sc.org.br / Site: www.seac-sc.org.br
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
São Paulo (Seac/SP)
Endereço: Av. República do Líbano, 1204 – Jardim Paulista
CEP: 04502-100 / Cidade/Estado: São Paulo/SP
Telefone: (11) 3887-2926/ Fax: (11) 3887-0864 /
E–mail: seac@seac-sp.com.br / Site: www.seac-sp.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do
Piauí (Seac/PI)
Endereço: R. Tersandro Paz, 2515 – Piçarra
CEP: 64001-380 / Cidade/Estado: Teresina/PI
Telefone: (86) 3223-8830/ Fax: (86) 2107-1428 / E–mail:
otavio@serv-san.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de
Sergipe (Seac/SE)
Endereço: Av. Rio Branco, 186 – Ed. Oviedo Teixeira – Sls. 409410 - Centro
CEP: 49018-900 / Cidade/Estado: Aracaju/SE
Telefone: (79) 3214-6500/ Fax: (79) 3213-1027 / E–mail:

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do
Rio de Janeiro (Seac/RJ)
Endereço: R. da Candelária, 09 – Grupo 406 - Centro
CEP: 20091-020 / Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2253-5661/ Fax: (21) 2253-4282
E–mail: seacrj@seacrj.com.br / Site: www.seac-rj.com.br

Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de Serviços de
Mão-de-obra do Estado do Rio Grande do Norte (Sindprest/RN)
Endereço: Av. Alexandrino de Alencar, 864 A – Lagoa Seca
CEP: 59031-350 / Cidade/Estado: Natal/RN
Fone/Fax: (84) 3223-3019 / 3223-3019
E–mail: sindprestnatalrn@yahoo.com.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do
Rio Grande do Sul (Sindasseio/RS)
Endereço: Av. Paraná, 999 – São Geraldo
CEP: 90240-600 / Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
Fone/Fax: (51) 3362-2832
E–mail: sindasseio@sindasseio.org.br / Site: www.sindasseio.
org.br

Sindicato de Turismo e Hospitalidade de Ribeirão Preto (Sindtur/SP)
Endereço: Rua Amador Bueno, 565 - Centro
CEP: 14010-070 / Cidade/Estado: Ribeirão Preto/SP
Fone/Fax: (16) 3610-4781
E–mail: secretaria@sindtur.org.br / Site: www.sindtur.org.br

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Rondônia (Seac/RO)
Endereço: Av. Calama, 2445 – B. São João Bosco
CEP: 78902-040 / Cidade/Estado: Porto Velho/RO
Fone/Fax: (69) 3224-3781 / E–mail: seacro@enter-net.com.br
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Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de
Pernambuco (Seac/PE)
Endereço: AV. Agamenon Magalhães, 1764 – Ed. Empresarial
Antônio Albuquerque Galvão – Salas 102 e 104 - Espinheiro
CEP: 52020-000 / Cidade/Estado: Recife/PE
Telefone: (81) 3421-4520/ Fax: (81) 3423-5032 / E–mail:
seac-pe@hotlink.com.br
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FEHOESP

FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE
SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dante Ancona Montagnana

Presidida por Dante Ancona Montagnana, a Fehoesp – Federação dos Hospitais,
Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Demais
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo, criada em 2005,
é uma entidade sindical de grau superior, federação estadual, que abrange em
sua representatividade todos os estabelecimentos de serviços de saúde privados
do Estado de São Paulo, congregando seis sindicatos, organizados nas cidades:
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Suzano. Tem como
objetivo zelar pelos interesses da categoria nas áreas administrativas, judiciais e
trabalhistas.
Dados econômicos
São cerca de 22 mil estabelecimentos de saúde privados no Estado de São Paulo
sob representação da Fehoesp. Desse total, 495 são hospitais, 1.494 laboratórios,
16.396 clínicas e 1.780 clínicas odontológicas. O mercado privado de saúde suplementar movimenta cerca de R$ 23 bilhões por ano no país.
Das cerca de 1.200 operadoras de planos de saúde existentes no Brasil, 754 estão na região Sudeste e o Estado de São Paulo detém 45% do total de usuários de
planos (cerca de 17,5 milhões de pessoas). Para se ter uma idéia do potencial do
Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, segundo estado em número de usuários de
convênios, detém apenas 12,3% dos usuários. Somam-se a esse investimento do setor suplementar outros R$ 31 bilhões do governo federal; R$ 17 bilhões dos Estados;
R$ 15,5 bilhões dos municípios e mais R$ 8,5 bilhões em gastos pessoais diretos e
indiretos com saúde. No total são R$ 95 bilhões/ano investidos no segmento.

SERVIÇO
Endereço: Rua 24 de maio, 208, 13º andar – Centro – São Paulo/SP
CEP: 01041-904
Telefone: (11) 3221-9613
E-mail: fehoesp@fehoesp.org.br
Site: www.fehoesp.org.br
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FEHOESP – FEDERATION OF HOSPITALS, CLINICS, HEALTH CARE HOMES, CLINICAL ANALYSIS AND RESEARCH LABORATORIES AND OTHER HEALTH CARE ESTABLISHMENTS IN THE STATE OF SÃO PAULO
Presided over by Dante Ancona Montagnana, the Fehoesp - Federation of Hospitals, Clinics, Health Care Homes, Clinical Analysis and Research Laboratories
and Other Health Care Establishments in the State of São Paulo was founded in
2005. It is a higher degree union entity, a state federation, which encompasses all
private health care establishments in the state of São Paulo, gathering six unions
organized in the following cities: Jundiaí, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto and Suzano. Its objective is to care for the category’s interests in
the administrative, legal and labor areas.

Of the nearly 1200 existing health plan operators in Brazil, 754 are in the southeast and the state of São Paulo has 45% of the total number of plan users
(nearly 17.5 million people). In order to have an ides of the state of São Paulo’s
potential, Rio de Janeiro, the second state in the number of health plan holders has
only 12.3% of the users. Add another R$ 31 billion from the federal government,
R$ 17 billion from the states, R$ 15.5 billion from the cities and R$ 8.5 billion in
direct and indirect expenses on health to this investment of the supplementary
sector. Altogether, R$ 95 billion/year is invested in the segment.

SERVICE
Address: Rua 24 de maio, 208, 13º andar – Centro – São Paulo/SP
CEP: 01041-904
Telephone: (11) 3221-9613
E-mail: fehoesp@fehoesp.org.br
Site: www.fehoesp.org.br
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Economic data
There are about 22 thousand private health establishments in the state of São
Paulo represented by Fehoesp. Of this total, 495 are hospitals, 1494 laboratories,
16,396 clinics and 1780 dental clinics. The supplementary private health market
generates nearly R$ 23 billion per year in the country.
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FENASERHTT

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS
E EMPRESAS DE RECURSOS HUMANOS,
TRABALHO TEMPORÁRIO E TERCEIRIZADO

Com a fundação da Fenaserhtt – Federação Nacional dos Sindicatos e Empresas de Recursos Humanos,
Trabalho Temporário e Terceirizado, em outubro de 2007, deu-se um novo e importante passo para a representação institucional e política do setor. A entidade reúne os seis sindicatos do setor já existentes no País
(São Paulo, Rio de Janeiro – ainda em fase de finalização de registro –, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
e Santa Catarina), mas também se estrutura para representar as empresas localizadas em regiões que ainda
não possuem entidade sindical própria.
A experiência institucional do setor comprova que, por mais que se costurem acordos em matérias trabalhistas tributárias em favor dos interesses das empresas representadas, a efetiva representação política só
se consolida a partir de entidades constituídas. Daí a relevância da federação, cuja fundação se dá num momento político favorável: em outubro, o presidente da Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados, Gonzaga Mota, anunciou a criação de uma subcomissão de Serviços, em visita
ao Sindeprestem, em São Paulo.
O presidente da Fenaserhtt, José Carlos Bonfiglioli, observa que a federação, “sem sombra de dúvida,
será a maior e a mais forte representação que as empresas de recursos humanos, trabalho temporário e terceirizado já conseguiram ter em toda a sua história”. “Há de se ressaltar o momento oportuníssimo da sua
criação, pois, apesar da indefinição acerca da Reforma Trabalhista, precisaremos estar atentos aos debates
que possam ser realizados no Fórum Nacional do Trabalho”, observa Bonfiglioli. “Com ela, as categorias
empresariais estarão mais bem representadas no acompanhamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Fórum Nacional do Trabalho, no sentido de evitar alterações legislativas que possam prejudicar
o segmento empresarial.”
Entre as principais funções da nova entidade, além da coordenação e representação legal dos sindicatos e
empresas perante as autoridades administrativas, judiciárias e terceiros, estão a coordenação de negociações
coletivas, o incentivo à criação de sindicatos nos Estados que ainda não possuam representação sindical, o estudo da legislação vigente e orientação acerca de sua aplicação, assim como a proposição às autoridades competentes de modificações em benefício das atividades empresariais e dos interesses coletivos da categoria.
A sede da entidade, a ser instalada inicialmente em São Paulo, deverá transferir-se, dentro de dois anos,
para Brasília. Os objetivos mais imediatos, segundo Bonfiglioli, serão influir junto aos representantes das
confederações nacionais nas discussões sobre Terceirização no Fórum Nacional do Trabalho e “exercer pressão na Comissão de Trabalho da Câmara Federal no sentido de que o Projeto de Lei 4.302 de 1998, que
atualiza a Lei 6.019/74 e regulamenta a Terceirização, volte a tramitar até sua aprovação final”.
A inserção do Trabalho Temporário e da Terceirização num possível novo Código Nacional do Trabalho é
outra intento apontado pelo presidente da Fenaserhtt, “a exemplo do que já existe há 15 anos na legislação
trabalhista na Argentina”. Além disso, a entidade pretende influir nas propostas de desoneração da folha
de pagamento em estudo pelo governo federal, de redução da carga tributária e na obtenção de melhores
condições operacionais para as prestadoras de serviços – contribuir para a redução da informalidade e das
cooperativas fraudulentas serão dois pontos centrais da questão.

SERVIÇO
Endereço: Avenida São Luís, 258 – 18º andar – Centro – São Paulo/SP
CEP: 01046-915
Telefone: (11) 3217-6300 – Fax: (11) 3106-6914
Site: www.fenaserhtt.com.br
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FENASERHTT – NATIONAL FEDERATION OF UNIONS AND HUMAN RESOURCE, TEMPORARY WORK
AND OUTSOURCING COMPANIES
With the foundation of Fenaserhtt - National Federation of Unions and Human Resource, Temporary Work and
Outsourcing Companies in October 2007, new and important step was taken for the sector’s institutional and political representation. The entity gathers the country’s six already existing sector unions (São Paulo, Rio de Janeiro
– still in final registration phases – Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo and Santa Catarina), but it is also preparing
to represent the companies located in regions that still do not have there own union.
The sector’s institutional experience reveals that regardless of how many agreements are elaborated in terms of
labor and tax issues on behalf of represented company interests, true political representation is only consolidated
through constituted entities. Thus the federation’s relevance, the foundation of which occurs at a favorable political moment: in October, the president of the House of Representatives Development, Industry and Commerce
Commission, Gonzaga Mota, announced the creation of a Services sub-commission on his visit to Sindeprestem,
in São Paulo.

The new entity’s main functions include the coordination and legal representation of the unions and companies
before administrative, legal and third-party authorities, the coordination of collective bargaining negotiations, the
incentive to create unions in states that are still without union representation, the study of legislation currently in
effect and guidance on its application as well as the proposal of changes to competent authorities on behalf of
business activities and the category’s collective interests.
The entity’s headquarters, initially set up in São Paulo, should transfer to Brasília within two years. According
to Bonfiglioli, the more immediate objectives are to influence national confederation representatives in discussions about Outsourcing at the National Labor Forum and “exercise pressure on the Federal Chamber’s Labor
Commission in the sense of continuing the study of Bill 4302 of 1998, which updates Law 6019/74 and regulates
Outsourcing until its final approval.
Insertion of Temporary Work and Outsourcing in a possible new National Labor Code is another intent pointed
out by the Fenaserhtt president, “like what already exists for the past 15 years in Argentine labor legislation.” Besides that, the entity intends to influence proposals to exonerate the payroll, which is being studied by the federal
government, to reduce the tax burden and to obtain better operational conditions for service providers - contributing to a reduction in informality and fraudulent cooperatives will be two main points in the issue.

SERVICE
Address: Avenida São Luís, 258 – 18º andar – Centro – São Paulo/SP
CEP: 01046-915
Telephone: (11) 3217-6300 – Fax: (11) 3106-6914
Site: www.fenaserhtt.com.br
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Fenaserhtt president, José Carlos Bonfiglioli, observes that the federation, “without a shadow of a doubt, will
be the largest and strongest representation human resource, temporary worker and outsourcing companies have
ever had throughout their history.” “The opportune moment of its creation must be underscored, because despite
the lack of definition regarding Labor Reform, we need to be aware of the debates that may be waged in the
National Labor Forum,” says Bonfiglioli. “The business categories will now be better represented in accompanying
the work being developed at the National Labor Forum in the sense of avoiding legislative changes that may jeopardize the business segment.”

Associados e Conselho Consultivo
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FENAVIST

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES

A Fenavist – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de
Valores – é uma entidade sindical patronal criada para representar os interesses
do segmento brasileiro de segurança privada. Com sede em Brasília, a Federação
agrega 30 sindicatos regionais e duas associações em todo o país.

Jerfferson Simões

A Fenavist tem jurisdição nacional e congrega todos os sindicatos estaduais,
sendo também filiada à Confederação Nacional do Comércio – CNC. Em parceria
com os sindicatos, a Fenavist tem o compromisso de representar os empresários de
segurança de forma ampla e transparente, com o objetivo de unir a comunidade
de segurança privada no Brasil, prestando serviços e promovendo modernização e
crescimento para a atividade.
Criada em 1º de março de 1989 para congregar as empresas das categorias
representadas pelos sindicatos de segurança, transporte de valores e cursos de
formação de vigilantes, a Fenavist teve como primeiro presidente Eunício Lopes de
Oliveira, seguido pelos senhores Lélio Vieira Carneiro, Cláudio Neves e Jerfferson
Simões, que preside a entidade atualmente. Foram os sindicatos fundadores: Sindesp/DF (Sindicato dos Empregados Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais,
Copistas, Projetistas Técnicos e Auxiliares), Sindesp/RJ, Sindesp/RS, Sindesp/CE,
Sindesp/PR, Sindesp/MG, Sindesp/PE; e Sindesp-GO.
A missão da Fenavist é representar, com excelência e ética, os interesses da segurança privada, aperfeiçoando-se, continuamente, como entidade prestadora de
serviços de informações gerais. Tendo como objetivo principal a representação, no
plano federal, dos direitos e interesses da atividade de segurança privada do Brasil.
Dados do setor:
• Faturamento de cerca de R$ 11,8 bilhões em 2005 (12% a mais que em 2004);
• Geração de 500 mil empregos diretos – o que corresponde a 6% a mais que o
ano de 2004;
• Cerca de 1.800 empresas autorizadas;
• Atuação nas 27 unidades federativas do Brasil;
• Um vigilante para cada 482 habitantes;
• Mais de 4.700 carros-fortes e 10.300 veículos operacionais compõem a frota
nacional;
• Pagamento de 1 bilhão de reais em tributos federais e encargos sociais;
• 400 milhões de reais em impostos municipais.

SERVIÇO
Endereço: SBN Qd.1 bloco B sala 701 – Ed. Confederação Nacional do Comércio – CNC CEP: 70040-902
Telefone: (61) 3327-5440
E-mail: fenavist@fenavist.org.br
Site: www.fenavist.org.br
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FENAVIST – NATIONAL FEDERATION OF SECURITY AND TRANSPORT OF VALUABLES COMPANIES
Fenavist – National Federation of Security and Transport of Valuables Companies – is an employers’ association created to represent the interests of the Brazilian private security segment. Headquartered in Brasília, the Federation gathers 30
regional unions and two associations throughout the country.
Fenavist has national jurisdiction and it gathers all the state unions besides being
a member of the National Confederation of Commerce – CNC. In partnership with
the unions, Fenavist has the commitment to represent security business owners
in a broad and transparent manner with the objective of uniting Brazil’s private
security community rendering services and promoting modernization and growth
for the activity.

Fenavist’s mission is to represent the interests of private security with excellence
and ethics, through continuous improvement, as a general information service
providing entity. Its main objective is to represent Brazil’s private security activity
rights and interests at the federal level.
Sector data:
• Earnings of nearly R$ 11.8 billion in 2005 (12% more than in 2004);
• Generation of 500 thousand jobs, which corresponds to 6% more than in
2004;
• Nearly 1800 authorized companies;
• Operations in Brazil’s 27 states;
• One guard for every 482 inhabitants;
• More than 4700 armored cars and 10,300 operational vehicles comprise the national fleet;
• Payment of 1 billion reais in federal taxes and social contributions;
• 400 million reais in city taxes.
SERVICE
Address: SBN Qd.1 bloco B sala 701 – Ed. Confederação Nacional do Comércio – CNC CEP: 70040-902
Telephone: (61) 3327-5440
E-mail: fenavist@fenavist.org.br
Site: www.fenavist.org.br
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Founded on March 1, 1989 to gather the companies of categories represented
by security, transport of valuables and security guard preparation course unions,
Fenavist’s first president was Eunício Lopes de Oliveira, followed by Lélio Vieira Carneiro, Cláudio Neves and Jerfferson Simões, who currently presides over the entity.
The founding unions were: Sindesp/DF (Union for Technical, Artistic, Industrial Designers, Copyists, Technical Project Designers and Assistants), Sindesp/RJ, Sindesp/
RS, Sindesp/CE, Sindesp/PR, Sindesp/MG, Sindesp/PE; and Sindesp-GO.

Associados e Conselho Consultivo
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SELUR

SINDICATO DAS EMPRESAS DE LIMPEZA
URBANA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Presidido por Ariovaldo Caodaglio, o Selur – Sindicato das Empresas de Limpeza
Urbana no Estado de São Paulo foi criado no ano de 1992, mais precisamente
por meio de Assembléia Geral realizada em 24 de julho de 1992. Trata-se de um
setor de relevante importância estratégica quanto às questões de natureza social,
ambiental, econômica, de saúde pública e de qualidade de vida da população
atendida, bem como por sua essencialidade.
Ariovaldo Caodaglio

Integra a limpeza urbana vasta gama de serviços, como: coleta e transporte de
resíduos sólidos oriundos de domicílios, logradouros públicos, estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços; coleta e transporte de resíduos originados nos
serviços de saúde, tratamento e correta destinação dos resíduos, com a utilização
de aterros sanitários, incineradores, microondas, autoclaves, etc.; coleta seletiva de
materiais para fins de reciclagem e reutilização; operação de usinas de compostagem; e outros serviços complementares à limpeza urbana.
O Estado de São Paulo produz, aproximadamente, 44 mil toneladas/dia de resíduos sólidos urbanos, com a cidade de São Paulo respondendo por, aproximadamente, 27% desse total. Isso significa uma geração de 1,2 kg/habitante/dia,
um dos mais altos do país. O setor privado é representado pela atuação de 63
empresas, que respondem pela manutenção em seus quadros de um contingente
de cerca de 40 mil postos de trabalho diretos.
Equipamentos modernos – máquinas e veículos dos mais variados tipos – são
continuamente incorporados pelas empresas, ao mesmo tempo em que adotam
soluções tecnológicas nascidas de pesquisas de âmbito internacional, como no
tratamento e disposição final dos resíduos e na captação de gás metano dessas
instalações, gerando créditos de carbono negociados no plano mundial.
Além de realizar negociações com mais de 40 sindicatos profissionais e atuar na
defesa de suas associadas nos mais variados campos, o Selur produziu, de forma
pioneira, o Plano de Participação em Resultados, estudos de custo setoriais, estudos de salubridade ambiental bem como atua na discussão das políticas públicas.
Para o Sindicato, as crescentes preocupações com o ambiente e com a saúde
pública, que passam a fazer parte do cotidiano e integram o amplo conceito de
cidadania, reservam à limpeza urbana papel fundamental, a ser exercido criteriosa
e solidariamente com as comunidades que servimos, antevendo, por isso, um também crescente e saudável ambiente de desenvolvimento dessas atividades.

SERVIÇO
Endereço: Avenida Paulista, 807 – 14º andar – Conjuntos 1.418/1.423 – Cerqueira César – São Paulo/SP
CEP: 01311-100
Telefone: (11) 3171-0727
E-mail: selur@selur.com.br
Site: www.selurb.com.br
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SELUR – URBAN CLEANING COMPANIES UNION OF THE STATE OF São Paulo
Presided by Ariovaldo Caodaglio, Selur – Urban Cleaning Companies Union of the
State of São Paulo was created in the year of 1992, more precisely through a General
Assembly held on July 24, 1992. It is a sector or relevant strategic importance as to
matters of social, environmental and economic nature, and public health and life
quality of the population served, as well as through for its essentiality.
It integrates to urban cleaning a vast range of services, such as: collection and
transportation of solid waste coming from homes, public streets, industrial, commercial and service establishments; collection and transportation of waste coming
from health services, treatment and correct destination of the waste, with the use
of sanitary
, incinerators, microwaves, autoclaves, etc.; selective collection of
materials for recycling and reusing; operation of compost mill; and only services
complementary to urban cleaning.

Modern equipment – machines and vehicles of the most varied types – are
continually incorporated by the companies, at the same time that they adopt technological solutions born for international scope researches, such as in the treatment and final disposition of the waste and in the capitation of methanol gas,
generating carbon credits dealt in the worldwide plan.
Besides carrying out negotiations with over 40 professional unions and acting
in defense of its associates in the most varied fields, Selur produced, in a pioneer
manner, the Participation Plan in Results, sector cost studies, environmental salubriousness as well as acting in the discussion of public politics.
To the Union, the growing concerns with the environment and with public health, which become part of the day-to-day, reserve a fundamental role for urban
cleaning, to be exercised sensibly and mutually with the communities we serve,
foreseeing, for this, an also growing and healthy environment for the development
of these activities.

SERVICES
Address: Avenida Paulista, 807 – 14º andar – Conjuntos 1.418/1.423 – Cerqueira César – São Paulo/SP
Zip code: 01311-100
Telephone: (11) 3171-0727
E-mail: selur@selur.com.br
Web site: www.selurb.com.br
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The State of São Paulo produces, approximately, 44 thousand tons/day of solid
urban waste, with the city of São Paulo answering for, approximately, 27% of this
total. This means a generation of 1.2 kg/resident/day, one of the highest in the
country. The private sector is represented by performance of 63 companies, which
answer for the maintenance in the staffs of a contingent of about 40 thousand
direct work posts.
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SESCON-SP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E
PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Fundado em 12 de janeiro de 1949, o Sescon-SP – Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo – concilia a prestação de serviços aos seus representados à luta permanente em prol dos interesses dos empreendedores, atuação que lhe
conferiu voz ativa, por exemplo, na derrubada da Medida Provisória 232, em 2005,
que visava o aumento da tributação dos prestadores de serviços em 11%.
José Maria Chapina Alcazar

A constituição como entidade sindical iniciou junto ao então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, logo após a inauguração, e o reconhecimento pelo
órgão foi conferido em 4 de novembro de 1964. Nesse período, o Sescon-SP foi
denominado Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado de São Paulo, representando a categoria econômica do 3º
Grupo – Agentes Autônomos do Comércio – do Plano da Confederação Nacional
do Comércio, adquirindo o nome atual em 27 de maio de 1987.
No final da década de 70, o sindicato adquiriu a sede própria na Rua Formosa,
367, 23º andar – Centro, local no qual permaneceu por mais de 20 anos.
No dia 8 de dezembro de 2000, o Sescon-SP inaugurou sua nova sede social.
Localizada na Avenida Tiradentes, 960, o prédio possui 5 mil m2 de modernas
instalações, visando atender aos anseios de associados e filiados e aos objetivos
sociais da entidade, sempre irmanado à Aescon/SP – Associação das Empresas de
Serviços Contábeis do Estado de São Paulo.
Na atualidade, além de orientar o mercado sobre os prós e contras do novo Simples Nacional, o chamado Supersimples, está participando ativamente de pleitos
da sociedade organizada em torno de temas como a extinção da CPMF; a queda
do veto à Emenda 3, o PED – Programa Estadual de Desburocratização e a elaboração da Lei Geral Estadual Paulista.

SERVIÇO
Endereço: Avenida Tiradentes, 960 – Luz – São Paulo/SP
CEP: 01102-000
Telefone: (11) 3304-4400 – Fax: (11) 3304-4510
E-mail: sesconsp@sescon.org.br
Site: www.sesconsp.org.br
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SESCON-SP – UNION FOR ACCOUNTING SERVICE COMPANIES AND RESEARCH,
INFORMATION, EXPERT REPORT AND CONSULTING COMPANIES IN THE STATE OF
SÃO PAULO
Founded on January 12, 1949, Sescon-SP – Union for Accounting Service Companies and Research, Information, Expert Report and Consulting Companies in the
State of São Paulo – reconciles the providing of services to its members to the permanent fight on behalf of businesspeople’s interests, which have given it an active
voice, for example, in defeating Temporary Measure 232, in 2005, which aimed at
increasing taxes on services by 11%.

At the end of the 1970s, the union purchased its own headquarters site at Rua
Formosa, 367, 23rd floor – Downtown, where it remained for more than 20 years.
On December 8, 2000, Sescon-SP inaugurated its new social headquarters. Located at Avenida Tiradentes, 960, the building has 5 thousand m2 of modern
installation in order to attend to the yearnings of members and affiliates and to
the entity’s social objectives, always tied to Aescon/SP – Association of Accounting
Service Companies of the State of São Paulo.
At present, besides orienting the market about the pros and cons of the new
National Simples, the so-called Supersimples, it is actively participating in society
agendas organized around themes such as the extinction of the CPMF; defeating
the veto to Amendment 3, the PED – State Debureaucratization Program and the
elaboration of the State of São Paulo General Law.

SERVICE
Address: Avenida Tiradentes, 960 – Luz – São Paulo/SP
CEP: 01102-000
Telephone: (11) 3304-4400 – Fax: (11) 3304-4510
E-mail: sesconsp@sescon.org.br
Site: www.sesconsp.org.br
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It began to function as a union after being recognized by the Ministry of Labor,
Industry and Commerce on November 4, 1964. At that time, Sescon-SP was called
the Union for Research, Information, Expert Report And Consulting Companies in
the State of São Paulo, representing the economic category in the 3rd Group –
Autonomous Commerce Agents – from the National Confederation of Commerce
Plan, assuming its current name on May 27, 1987.
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SESVESP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA, SEGURANÇA ELETRÔNICA,
SERVIÇOS DE ESCOLTA E CURSOS DE
FORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Sesvesp – Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo recebeu sua
Carta Sindical em 1988, quando ainda havia muito a ser feito pela categoria.

Jose Adir Loiola

Como entidade que congrega e representa a categoria econômica de segurança privada, segurança eletrônica e dos cursos de formação e aperfeiçoamento de
vigilantes, no Estado de São Paulo, o Sesvesp evoluiu muito como prestador de
serviços, objetivando sempre o bom atendimento aos associados.
A entidade é presidida por José Adir, que ficará no triênio 2006/2009. A atual
Diretoria-Executiva do Sesvesp tem a preocupação constante em defender os interesses da categoria e oferecer uma prestação de serviços com qualidade, buscando
minimizar os problemas de suas associadas no dia-a-dia de cada uma.
Foi o primeiro Sindicato a obter o Certificado ISO 9002, pela SGS-ICS e no ano
de 2002 a recertificação para ISO 9001:2000. Os produtos do Sesvesp que fazem
parte do escopo dessa Certificação são voltados para atender, cada vez mais, às
necessidades de seus clientes. É o pioneiro em lançar cursos para as empresas do
segmento com linguagem específica e totalmente voltada à realidade do setor.
O Sesvesp conta com uma estrutura administrativa moderna e mantém Delegacias Regionais, que visam buscar soluções para os problemas específicos das regiões onde foram instaladas. Desde sua fundação, a entidade vem acompanhando
a evolução do mercado através de dados estatísticos para ampliar sua atuação e,
dessa forma, cumprir com mais eficácia o seu papel de entidade representativa.
Prova da preocupação do Sindicato com a formação está o acordo firmado com
a Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com o objetivo de promover o
estudo e a pesquisa econômica de temas relacionados com as atividades da prestação de serviços públicos e privados em geral e, especialmente, com a prestação de
serviços de vigilância e segurança, quer no âmbito público, quer no âmbito privado.
O convênio será coordenado pela Fipe e, sob o aspecto eminentemente técnico e
acadêmico, pelo Prof. Hélio Zylberstajn, sendo que a ele caberá a responsabilidade
pela seleção dos alunos, bem como pela orientação acadêmica dos mesmos.
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SESVESP – PRIVATE SECURITY, ELECTRONIC SECURITY, SECURITY ESCORT AND
FORMATION COURSE COMPANIES UNION OF THE STATE OF SÃO PAULO
Sesvesp – Private Security, Electronic Security, Security Escort and Formation
Course Companies Union of the State of São Paulo received its Union Charter in
1988 when there was still much to do for the category.
As an entity that gathers and represents the private security, electronic security
and security guard improvement and formation course economic category in the
state of São Paulo, Sesvesp evolved greatly as a service provider, always seeking
good relations with its members.
The entity is presided over of José Adir, who will hold office from 2006-2009.
Sesvesp’s current Board of Directors is constantly concerned about defending the
category’s interests and offering quality services. It tries to minimize the problems
of its members in their daily activities.

Sesvesp has a modern administrative structure and it maintains Regional Offices
that seek solutions to specific problems in the regions where they are installed. Since its foundation, the entity has been accompanying the evolution of the market
through statistical data to expand its operations and thus more effectively comply
with its role as a representative entity.
Proof of the Union’s concern with formation can be seen in the agreement signed
with Fipe – Economic Research Institute Foundation that aims to promote economic
study and research on themes related to public and private service provider activities
in general, and specifically, with providing surveillance and security services at both
the public and private levels. The agreement will be coordinated by Fipe, and under
the eminently technical academic aspect, by Prof. Hélio Zylberstajn, who will be responsible for selecting the students as well as for their academic orientation.
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It was the first union to be granted ISO 9002 Certification by SGS-ICS and in
2002 it was granted recertification in ISO 9001:2000. Sesvesp’s products, which
are included in the scope of this certification, are geared towards continuously
meeting its customers’ needs. It was the pioneer in launching courses for segment
companies using specific language and fully geared towards the sector’s reality.
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SINDEPRESTEM

SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE TRABALHO
TEMPORÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Johannes Antonius Maria Wiegerinck

O Sindeprestem – Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros,
Colocação e Administração de Mão-de-Obra e de Trabalho Temporário no Estado
de São Paulo nasceu em 4 de junho de 1991 para representar as empresas de Trabalho Temporário e Terceirização de Serviços no Estado de São Paulo. A partir da
fundação do sindicato, a categoria pôde ter sua própria Convenção Coletiva e defender amplamente os interesses de seu setor. Em 1999, o Sindeprestem conquistou o Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade, válido internacionalmente.
A Terceirização de Serviços e o Trabalho Temporário empregam 2,2 milhões de
pessoas – o maior contingente de trabalhadores formais do País – em cerca de 30
mil empresas, mais de 5 mil apenas em São Paulo, que faturam em torno de R$ 40
bilhões anuais, de acordo com pesquisa setorial recém-concluída.
Apontada como uma das mais fortes alavancas para a empregabilidade, a Terceirização, cujas atividades são regidas pelo Enunciado 331 do TST, constitui ferramenta indispensável ao aperfeiçoamento de metas de competitividade e lucratividade dos sistemas produtivos, nas esferas pública e privada, uma vez que nas
economias globalizadas, as organizações se esforçam para melhorar o desempenho por meio de métodos, processos e quadros especializados.
Já o Trabalho Temporário, objeto da lei 6.019/74, se insere no contexto da expansão
empresarial nos picos de produção e da necessidade de substituição eventual dos trabalhadores efetivos. É a principal alternativa para o primeiro emprego, além de amparar no
mercado formal contingentes da terceira idade, donas de casa e desempregados.
“Eficácia, maior produtividade, flexibilidade e especialização fazem parte do nosso ideário”, assegura Jan Wiegerinck, presidente do Sindeprestem e da Asserttem –
Associação Brasileira de Empresas de Serviços Terceirizáveis e Trabalho Temporário.
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SINDEPRESTEM – UNION FOR COMPANIES THAT PROVIDE SERVICES TO THIRD
PARTIES, PLACE AND ADMINISTER WORKERS AND FOR TEMPORARY WORKERS IN
THE STATE OF SÃO PAULO
Sindeprestem – Union for Companies that Provide Services to Third Parties, Place and Administer Workers and for Temporary Workers in the State of São Paulo
was founded on June 4, 1991 to represent Temporary Work and Outsourcing
Service companies in the state of São Paulo. After the union was founded, the
category could have its own Collective Bargaining Agreement and broadly defend
sector interests. In 1999, Sindeprestem was granted the Quality Management System Certificate, valid internationally.

Considered one of the strongest leverages for employability, Outsourcing, whose activities are governed by TST Enunciation 331, is an indispensable tool for
improving competitiveness and profitability tools in productive systems at both the
public and private levels since in globalized economies organizations strive to improve their performance by means of methods, processes and specialized staffs.
Temporary Work, the object of Law 6.091/74, is included in the business expansion context during production peaks and when there is a need to temporarily replace full-time employees. It is the main alternative for someone’s first job and it also is
of great help in the formal market for the elderly, housewives and the unemployed.
“Effectiveness, greater productivity, flexibility and specialization are part of our
set of ideals,” assures Jan Wiegerinck, president of Sindeprestem and Asserttem –
Brazilian Association for Outsourcing Service and Temporary Work Companies.
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The Outsourcing of Services and Temporary Work employ 2.2 million people,
the largest contingent of formal workers in the country, in nearly 30 thousand
companies, more than 5 thousand in São Paulo alone, which earn nearly R$ 40
billion per year according to a recently concluded sector survey.
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SINDESP-DF

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,
CURSOS DE FORMAÇÃO E TRANSPORTES DE
VALORES NO DISTRITO FEDERAL

Victor João Cúgola

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transportes de Valores no Distrito Federal, reconhecido pelo Ministério
do Trabalho, conforme Carta Sindical expedida em 22/06/88, sob o nº 002.193.09030-5,
alterado pelo Processo nº 46000.012174/99 para o nº 002.396.88050-5, com sede e foro na
cidade de Brasília, constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação
legal da categoria econômica na base territorial do Distrito Federal, conforme estabelece a
legislação pertinente, e como órgão de colaboração com os poderes públicos e os demais,
no sentido da solidariedade social e de sua subordinação aos interesses nacionais.
São prerrogativas do Sindesp/DF representar, perante as autoridades administrativas e
judiciárias, os interesses gerais de sua categoria econômica ou dos interesses individuais
das empresas associadas, relativos à atividade exercida; celebrar Convenções Coletivas de
Trabalho; eleger ou designar os representantes da respectiva categoria econômica; colaborar
com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que
se relacionam com a categoria; e promover o estudo de problemas econômicos, jurídicos,
fiscais e outros que dizem respeito aos interesses da categoria econômica, e dar, nesses
assuntos, assistência aos associados, mediante a contratação de profissionais devidamente
habilitados.
O segmento econômico de segurança privada e cursos de formação possui hoje, no Distrito Federal, 58 empresas devidamente regulamentadas pela Lei nº 7.102/83. Sendo um dos
mais importantes geradores de empregos do Distrito Federal, dá emprego direto, em dados
atuais, para cerca de 15 mil vigilantes, todos devidamente autorizados e com seus cursos de
formação atualizados, conforme determina a Lei. Incluindo transporte de valores, segurança
pessoal, escolta armada e cursos de formação, teve, em 2006, um faturamento em torno de
R$ 800 milhões.
É um setor que tem alcançado avanços nos últimos anos, com as empresas cada vez
mais unidas, fortalecendo, principalmente, o mercado, por meio de ações de combate à
clandestinidade. Além disso, o segmento vem recebendo apoio do Poder Legislativo com a
formulação de Projetos de Lei para sanar as irregularidades.
Como grande gerador de empregos, o setor de segurança privada no Distrito Federal vem
mantendo um diálogo constante com a população e com o Governo ao mostrar, com transparência, suas ações e preocupações com relação à segurança, conseguindo, dessa forma,
conquistar seu espaço, ampliando e fortalecendo as atividades que desenvolve.
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SINDESP/DF – PRIVATE SECURITY, ELECTRONIC SECURITY SYSTEM, FORMATION
COURSE AND TRANSPORT OF VALUABLES COMPANIES UNION IN THE FEDERAL DISTRICT
The Private Security, Electronic Security System, Formation Course and Transport of Valuables Companies Union in the Federal District, recognized by the Ministry of Labor as per the
Union Charter issued 6/22/88, # 002.193.09030-5, amended by Process # 46000.01274/99
to # 002.396.88050-5, headquartered in the city of Brasília, constituted for purposes of study,
coordination, protection and legal representation of the economic category in the territorial
base of the Federal District as is established by pertinent legislation, and as an entity to collaborate with public authorities and others in the sense of social solidarity and its subordination
to national interests.

Today in the Federal District, the private security and formation course segment has 58 duly
regulated companies as per Law # 7.102/83. It is one of the most important employers in the
Federal District, providing direct jobs to nearly 15 thousand security guards, all duly authorized
and with up-to-date formation courses, as is determined by Law. When we include the transport of valuables, personal security, armed security escorts and formation courses, the segment
had earnings of around R$ 800 million in 2006.
The sector has enjoyed advances over recent years with the companies increasingly more
united, mainly strengthening the market through actions to combat clandestine activities. The
segment has also been receiving support from the Legislative Branch with the formulation of
Bills to solve irregularities.
As a large generator of jobs, the private security sector in the Federal District has been
maintaining constant dialogue with the population and the government, transparently showing its actions and concerns with regard to security, thus gaining space and expanding and
strengthening the activities it develops.
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Sindesp/DF’s prerogatives are to represent, before both administrative and legal authorities,
the general interests of its economic category or the individual interests of member companies,
related to the activity they exercise; sign Collective Bargaining Agreements; elect or designate
representatives for the respective economic category; collaborate with the State as a technical
and consulting body in the study and solution of problems that are related to the category;
and promote the study of economic, legal , fiscal and other problems related to economic
category interests, and in these issues, provide assistance to members through the hiring of
duly qualified professionals.
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SINDHOSP

SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E
LABORATÓRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dante Ancona Montagnana

Fundado em 1938, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo
teve como fator motivador para a sua criação o fato de que a atividade do setor da Saúde, bem
como seus problemas, exigiam uma organização específica. Teve como primeiro presidente e fundador Jair Ribeiro da Silva, diretor do Instituto Paulista, economista e estudioso dos problemas do
setor. Com o novo regime sindical, em 1939, bem como a criação do decreto-lei nº 1402, de 5 de
julho daquele ano, iniciou-se uma organização corporativa da economia nacional e o Sindicato
adaptou-se às exigências da nova legislação, adotando a denominação prevista no Enquadramento
Sindical Brasileiro de Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de São Paulo.
Desde o início, a entidade mantinha um serviço de assistência jurídica e, como órgão de colaboração com o Estado, realizava estudos para solução dos assuntos relacionados com os interesses
da categoria, ampliando a gama de serviços prestados aos seus associados, passando a contar com
assessoria de imprensa, um departamento jurídico forte e descentralizado e uma administração
moderna.
A estrutura atual do Sindhosp permite a prestação de uma assistência completa aos seus associados, com um departamento jurídico extremamente atuante, cursos voltados para os profissionais
de saúde, situados na Capital e Interior do Estado, sempre levando as últimas novidades do setor,
seja na área de psiquiatria, convênios, SUS e legislação específica. Veículos de comunicação que
garantem maior interação por parte dos prestadores, por meio de um jornal, informativo, informes
e um site que busca levar informações em tempo real sobre os serviços do Sindhosp e do setor.
Tudo isso torna o Sindhosp uma entidade extremamente confiável e respeitada pela categoria e
pelas esferas governamentais pela sua seriedade e comprometimento. Sempre disposto a ampliar
horizontes em tempos de crise e levar esperança para um setor cada vez mais desgastado diante do
desrespeito das autoridades brasileiras, a atuação do Sindhosp vêm trazendo benefícios, debatendo
os problemas, tendências e colocando alternativas para o setor.
Dados econômicos do setor – São cerca de 21 mil estabelecimentos de saúde privados no Estado
de São Paulo sob representação do Sindhosp. Desse total, 945 são hospitais, 1.494 laboratórios,
16.396 clínicas e 1.780 clínicas odontológicas. O mercado privado de saúde suplementar movimenta cerca de R$ 23 bilhões por ano no país.
Das cerca de 1.200 operadoras de planos de saúde existentes no Brasil, 754 estão na região Sudeste e o Estado de SP detém 45% do total de usuários de planos (cerca de 17,5 milhões de pessoas).
Para se ter uma idéia do potencial do Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, segundo estado em
número de usuários de convênios, detém apenas 12,3% dos usuários. Soma-se a esse investimento
do setor suplementar outros R$ 31 bilhões do governo federal; R$ 17 bilhões dos estados; R$ 15,5
bilhões dos municípios e mais R$ 8,5 bilhões em gastos pessoais diretos e indiretos com saúde. No
total são R$ 95 bilhões/ano investidos no segmento.
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SINDHOSP – STATE OF SÃO PAULO HOSPITAL, CLINIC AND LABORATORY UNION
Founded in 1938, the State of São Paulo Hospital, Clinic and Laboratory Union was created because the Health sector as well as its problems demanded a specific organization. Jair Ribeiro da Silva,
director of the Paulista Institute, an economist and researcher of the sector’s problems was its first
president and founder. With the new union regime in 1939 as well as the creation of Law # 1402, of
July 5 of the same year, a national economy corporate organization began and the union adapted to
the demands of the new legislation, adopting the name foreseen in the Brazilian Union Framework,
State of São Paulo Hospital, Clinic and Laboratory Union.
Since the beginning, the entity has maintained legal assistance service and as an entity that collaborates with the state, carried out studies to solve issues related to the category’s interests, expanding
its range of services provided to its members, and now counting on a press liaison, a strong and
decentralized legal department and a modern administration.

Sector economic data – There are about 21 thousand private health establishments in the state
of São Paulo represented by Sinhosp. Of this total, 945 are hospitals, 1494 laboratories, 16,396
clinics and 1780 dental clinics. The supplementary private health market generates nearly R$ 23
billion per year in the country.
Of the nearly 1200 health plan operators in Brazil, 754 are in the southeast and the state of São
Paulo has 45% of the total number of plan users (nearly 17.5 million people). In order to have an
ides of the state of São Paulo’s potential, Rio de Janeiro, the second state in the number of health
plan holders has only 12.3% of the users. Add another R$ 31 billion from the federal government,
R$ 17 billion from the states, R$ 15.5 billion from the cities and R$ 8.5 billion in direct and indirect
expenses on health to this investment of the supplementary sector. Altogether, R$ 95 billion/year is
invested in the segment.
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Sinhosp’s current structure permits providing complete assistance to its members with an extremely active legal department, course geared towards health professionals located in the capital
and interior of the state, always presenting the sector’s latest news whether in psychiatry, health
plans, SUS or specific legislation. Communication vehicles guarantee greater interaction on the part
of providers through a newspaper, bulletins and information and a site that seeks to present information in real time about Sinhosp’s and the sector’s services. All this makes Sinhosp an extremely
reliable and respected entity by the category and by the government sectors due to its seriousness
and commitment. Always willing to expand its horizons in times of crisis and to bring hope to a
sector that is increasingly hit by disrespect from Brazilian authorities, Sinhosp has been bringing
benefits, debating problems, trends and presenting alternatives to the sector.
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SINEATA

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO

O Sineata – Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares
de Transporte Aéreo é uma entidade patronal criada em 1997 para dar suporte
às empresas do setor, com abrangência nacional. Para o Sindicato, a grandeza da
categoria é a união de todos, por isso, luta para que o setor sempre voe em céu
de brigadeiro.
Ricardo Scalize

As empresas que operam nos aeroportos brasileiros, com portaria expedida
pela ANAC em conformidade com a Lei n° 7565 de 19/12/86, de acordo com
a Portaria GM – 5 n° 467 de 03/06/93 e nos termos da NOSER-IAC 163-1001A
de 05/05/2004, entre outras, são Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de
Transporte Aéreo, portanto, adstritas ao Sineata.
Com o objetivo de fazer convergir o interesse comum e estimular o crescimento
econômico da categoria, o Sineata tem promovido a integração entre as empresas
associadas nos seus diversos segmentos, tais como proteção, operação, catering
e carga, e com instituições públicas e privadas, solidificando o potencial do setor,
bem como participando de fóruns, palestras, eventos e convênios, numa gestão
preocupada em servir a todos com eficiência.
O Sineata está em plena expansão, aprimorando cada vez mais seu atendimento e viabilizando aos associados a mais avançada tecnologia operacional disponível. Para isso, o Sindicato vem participando de todos os grandes movimentos pela
cidadania e os de interesse dos empreendedores, unido às lideranças brasileiras.
O Sindicato faz parte do Conselho Consultivo da ANAC – Agência Nacional de
Aviação Civil, indicado pela lei que a criou e participa do Fórum Nacional do Empreendedor.
Hoje, o Sineata oferece diversos serviços aos seus associados, tais como: legislação e pareceres, assessoria jurídica nas áreas cível, administrativa, trabalhista, tributária e financeira. Também assessora e certifica as empresas para licitação pública.
O Sineata e os sindicatos dos trabalhadores estão constituindo comissões, visando
à regulamentação da Comissão de Conciliação Prévia.
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SINEATA – NATIONAL UNION FOR AIR TRANSPORTATION AUXILIARY SERVICE
PROVIDING COMPANIES
Sineata – Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo is a national-scope patronal entity founded in 1997 to give support to the sector’s
companies. For the Union, the category’s magnitude is granted by everybody’s union and,
therefore, it fights so that the sector can always fly in a cloudless sky.
The companies that operate in the Brazilian airports, with an ordinance issued by ANAC
in conformity to the Law no. 7565 of 12/19/86, according to the GM’s Ordinance – 5 no.
467 of 06/03/93 and under the terms of NOSER-IAC 163-1001A of 05/05/2004, among
others, are Air Transportation Auxiliary Service-Providing Companies and, therefore, linked
to Sineata.

Sineata is in full expansion, improving more and more its service quality and providing
its affiliates with the most state-of-the-art operational technology available. Therefore, the
Union has participated in all the big movements for citizenship and those of the enterprisers’ concern, connected to the Brazilian leaders. The Union is part of the Advisory Board of
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil [Brazilian National Civil Aviation Agency National
Agency of Civil Aviation], appointed by the law that created it and participates in the National Forum of Entrepreneurs.
Today, Sineata offers several services to its members, such as: legislation and opinions, legal assistance in the civil, administrative, labor, tax and financial areas. It also gives assistance
and certifies companies for public bidding. Sineata and the workers’ unions are constituting
commissions, with the aim at regulating the Comissão de Conciliação Prévia [Previous Conciliation Committee].
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With the purpose to converge the common interest and stimulate the category’s economic growth, Sineata has promoted the integration among the member companies in its
various segments, such as protection, operation, catering and cargo, and with public and
private institutions, strengthening the sector’s potential, as well as taking part in forums,
lectures, events and covenants, in a management concerned about serving everybody in an
efficiently manner.
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SINSERHT

SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA, RECURSOS HUMANOS E TRABALHO
TEMPORÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

José Carlos Teixeira

O Sinserht – Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Recursos Humanos e Trabalho Temporário, no Estado de Minas
Gerais, com sede e foro em Belo Horizonte, com base territorial em todo Estado de Minas Gerais,
é constituído para fins de estudo, defesa, orientação, coordenação, proteção e representação
legal da categoria econômica das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Recursos Humanos e Trabalho Temporário, conforme estabelecem
a legislação e este Estatuto, com vistas à colaboração com os poderes públicos e entidades que
buscam o entendimento social subordinado aos interesses nacionais.
Presidido por José Carlos Teixeira, as prerrogativas do Sindicato são: defender os interesses gerais das empresas que congrega e representá-las, perante os Poderes Públicos Federais, Estaduais
e municipais bem como das demais Autoridades Administrativas e Judiciárias, nas questões coletivas ou individuais dos seus associados, relativos à atividade exercida; participar de negociações
e celebrar instrumentos coletivos de trabalho; eleger ou designar os representantes da respectiva
categoria; colaborar com o Estado, em relação às empresas que congrega, como órgão técnico
e consultivo, no estudo, problemas e solução de todos assuntos que, direta ou indiretamente,
possam de qualquer forma interessar às atividades correlatas e à expansão da economia nacional; instituir e arrecadar contribuições junto àquelas empresas que participam da categoria que
congrega; arrecadar contribuições de lei junto a todos os integrantes da categoria representada;
ter representação junto aos órgãos onde sejam discutidos interesses de ordem social, fiscal, trabalhista e providenciaria das categorias econômicas representadas; criar serviços de assessoria e
consultoria técnica para assuntos jurídicos, sociais, culturais; editar jornais, revistas e quaisquer
publicações, com a finalidade de orientar as empresas que congrega; fornecer declaração de
que a empresa é sindicalizada nessa entidade e encontra-se devidamente regularizada com suas
obrigações sindicais; e propor ações judiciais de natureza coletiva na defesa dos interesses das
empresas que representa.
São deveres do Sindicato: colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento do entendimento e solidariedade sociais; manter serviço de orientação jurídica para seus associados; procurar
promover a conciliação nos dissídios coletivos de trabalho, orientando as suas defesas; participar,
organizar e promover congressos, conferências, seminários e encontros de interesses das categorias
econômicas representadas e com a participação destas; defender e promover a unidade e a solidariedade entre as empresas integrantes das categorias econômicas representadas.
Cumpre ao Sindicato: a observância das leis, deste Estatuto e Regulamentos que forem criados, bem como dos princípios da moral e deveres cívicos; não propagar nem contribuir para
propagação de doutrinas incompatíveis com as Instituições e interesses nacionais, nem programas
ou candidaturas estranhos aos objetivos do Sindicato; não permitir que seus cargos eletivos sejam
ocupados, cumulativamente, por pessoa que mantenha relação de emprego com a Entidade
Sindical, de qualquer grau; observar a gratuidade no exercício de seus cargos eletivos; não desenvolver quaisquer atividades não permitidas em lei ou neste Estatuto, notadamente as de caráter
político-partidárias; não promover a cessão gratuita ou remunerada de sua sede social e/ou de
seus pertences a Entidades de índole político-partidárias.

SERVIÇO
Endereço: Avenida Afonso Pena, 262, salas 1.202/1.204 – Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-003
Telefone: (31) 3272-0419 – Fax: (31) 3272-4706
E-mail: sinserht@redewminas.com.br
Site: www.sinserht.com.br
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SINDEPRESTEM – UNION FOR COMPANIES THAT PROVIDE SERVICES TO THIRD PARTIES, PLACE AND MANAGE WORKERS, HUMAN RESOURCES AND TEMPORARY WORKERS IN THE STATE
OF MINAS GERAIS
Sinserht – Union for Companies that Provide Services to Third Parties, Place and Manage Workers,
Human Resources and Temporary Workers in the State of Minas Gerais, headquartered in Belo Horizonte,
with a territorial base that includes the entire state of Minas Gerais is constituted to study, defend, orient,
coordinate, protect and legally represent the economic category of Companies that Provide Services to
Third Parties, Place and Manage Workers, Human Resources and Temporary Workers, as established by
legislation and this Statute, aimed at collaborating with public authorities and entities that seek social understanding subordinated to national interests.

The Union’s duties include: collaborate with Public Authorities in the development of social understanding and solidarity; maintain legal guidance service for its members; seek to promote the conciliation of
collective bargaining agreements, orienting their defense; participate, organize and promote congresses,
conferences, seminars and meetings of interest to the represented economic categories and with their
participation; defend and promote union and solidarity among member companies of the represented
economic categories.
The Union must: observe the laws of this Statue and the Regulations that are created as well as the
principles of morality and civic duties; not propagate or contribute to the propagation of doctrines that
are incompatible with National institutions and interests, nor programs or candidacies that are foreign to
the Union’s objectives; not permit that its elected positions be cumulatively held by a person who has an
employment relationship of any kind with the Union Entity; observe gratuitousness in the exercising of its
elected positions; not develop any activities not permitted by law or by this Statute, notably those of any
political party order; not promote the free or remunerated use of its headquarters and/or its properties to
entities of any political party order.

SERVICE
Address: Avenida Afonso Pena, 262, salas 1.202/1.204 – Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-003
Telephone: (31) 3272-0419 – Fax: (31) 3272-4706
E-mail: sinserht@redewminas.com.br
Site: www.sinserht.com.br
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Preside over by José Carlos Teixeira, the Union’s prerogatives are: to defend the general interests of the
companies it gathers and represent them, before Federal, State and Municipal authorities as well as other
administrative and legal authorities, in both the collective and individual interests of its members, related
to the activity they exercise; participate in negotiations and sign Collective Bargaining Agreements; elect or
designate representatives for the respective economic category; collaborate with the State, in relation to
the companies it gathers, as a technical and consulting body in the study and solution of problems in all
areas that can direct or indirectly somehow interest correlated activities and national economic expansion;
institute and collect contributions from those companies that participate in the category it represents; collect contributions from all category members it represents; have representation at those bodies that discuss
social, fiscal, labor and social welfare interests for the represented economic categories; create technical
consulting and advice services for legal, social, cultural issues; publish newspapers, magazines and any
other publication with the purpose of orienting the companies it represents; supply declarations that the
company is unionized in this entity and is duly regulated with union obligations in order; and propose legal
action for the collective defense of the interests of those companies it represents.

Associados e Conselho Consultivo
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ABEMPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL E
INDUSTRIAL

Edgar Insfran

Presidida por Edgar Insfran, a Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Manutenção Predial e Industrial – AbempI foi criada em 2004
por um grupo de empresários, representantes de expressivas empresas do
segmento. Preocupados com os rumos do país e em função do crescimento de seu mercado, estes profissionais viram a necessidade de normatizálo, estabelecendo padrões de qualidade, promovendo o intercâmbio de
tecnologias e abrindo um canal confiável de informações técnicas sobre
a atividade, tanto com o governo, quanto com a iniciativa privada e com
a população em geral.
Com sede em Brasília e filial na capital paulista, a entidade congrega 27
empresas que no total atuam em milhares de imóveis comerciais e industriais, de médio e grande porte, e geram cerca de 16 mil empregos.
O setor de manutenção predial e industrial é o ramo da engenharia
voltado para a conservação, operação e segurança das edificações residenciais, comerciais ou industriais. A atividade é exercida por empresas
especializadas por meio de programas específicos de acordo com a necessidade de cada infra-estrutura. O resultado é a valorização constante do
patrimônio, a garantia da funcionalidade de suas instalações e a segurança dos que nelas habitam, trabalham ou circulam.
Relativamente jovem no Brasil, esse mercado só agora começa a se dissociar do segmento de construção civil e do segmento de manutenção
geral, compondo seu próprio mercado. No momento, realizam-se estudos
para que se avalie com precisão seu real porte e potencial. Entretanto,
segundo dados da Abraman – Associação Brasileira de Manutenção –,
estima-se que a atividade de manutenção predial já movimente R$ 10
bilhões/ano, com perspectiva de crescimento de 7% ao ano, nos próximos
cinco anos, quando deverá dobrar em relação ao nível atual. Ou seja, um
mercado em franco crescimento.

SERVIÇO
Endereço: Filial SP: Avenida Vereador José Diniz, 3300 – Campo Belo - São Paulo/SP
CEP: 04604-006
Telefax: (11) 5044-5546 – (61) 3248-4519
E-mail: abempi@abempi.com.br
Site: www.abempi.com.br
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ABEMPI – BUILDING AND INDUSTRIAL MAINTENANCE ENGINEERING COMPANY ASSOCIATION
The Building and Industrial Maintenance Engineering Company Association – Abempi is presided over by Edgar Insfran. It was founded in 2004
by a group of businessmen, representatives of significant companies in
the segment. Concerned with the direction the country was taking and
as a result of their market’s rapid growth, these professionals saw the
need to standardize it, creating quality standards, promoting an exchange
of technologies and opening a reliable channel for technical information
on the activity with the government as well as private initiative and the
population in general.

The building and industrial maintenance sector is a branch of engineering geared towards the conservation, operation and safety of residential,
commercial and industrial buildings. The activity is carried out by specialized companies through specific programs according to the needs of each
infrastructure. The results are constant property valorization, guarantee
of the installation’s functions and the safety of those who live, work or
circulate in them.
This market is relatively new in Brazil and it is only just beginning to break away from the civil construction and general maintenance segments,
forming its own market. Studies are currently underway to precisely evaluate its real size and potential. However, according to Abraman (Brazilian
Maintenance Association) data, it is estimated that building maintenance
is already responsible for R$ 10 billion/year in activity, with growth perspectives of 7% per year over the next five years, when it should be double
current levels. In other words, the market is experiencing strong growth.

SERVICE
Address: SP Branch: Avenida Vereador José Diniz, 3300 – Campo Belo - São Paulo/SP
CEP: 04604-006
Telephone/Fax: (11) 5044-5546 – (61) 3248-4519
E-mail: abempi@abempi.com.br
Site: www.abempi.com.br
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The entity is headquartered in Brasília and has a branch in the city of
São Paulo. It gathers 27 companies that altogether operate in thousands
of large and mid-sized commercial and industrial properties, generating
nearly 16 thousand jobs.

Anuário Cebrasse
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ABF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

A ABF – Associação Brasileira de Franchising, presidida por Artur Noêmio Grynbaum, é uma
entidade sem fins lucrativos, criada há 20 anos para divulgar, defender e fomentar o desenvolvimento técnico e institucional do modelo de negócio batizado como Franchising/Franquia. Sendo
assim, reúne todas as partes envolvidas na franquia – franqueadores, franqueados, consultores e
prestadores de serviços – para garantir e disseminar a prática do bom franchising no Brasil.

Artur Grynbaum

A entidade recomenda como pesquisar corretamente uma franquia e fornece dados sobre as
empresas franqueadoras no Brasil e no exterior. Para as empresas interessadas em expandir seus
negócios por meio do sistema de franquia, a ABF dispõe em seu site de uma relação de profissionais
de consultoria em franchising para assessorarem no processo de formatação.

SEGMENTOS

Os objetivos da ABF são: promover a defesa do sistema de franchising junto às autoridades
constituídas, órgãos públicos, entidades e associações de classe; incentivar o aprimoramento das
técnicas de atuação de seus associados, por meio de permanente intercâmbio de informações,
dados, idéias, experiências, bem como a elaboração e divulgação de pesquisas, cursos, palestras,
seminários, eventos e feiras. Atua, também, publicando e divulgando, constantemente, assuntos
atualizados da área, e prestando serviços aos associados; estabelecer padrões para a prática de
Franchising no Brasil, de modo a moUNIDADES
FATURAMENTO
REDES
(R$/Milhões)
(franqueadas + próprias)
ralizar o mercado e garantir a serieda2006
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Acessórios Pessoais e Calçados
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541
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7,3%
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-1,4%

-0,3%
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-7,7%

2.181

2.094
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O sistema de franquia brasileiro é,
hoje,
uma realidade incontestável e cres15,7%
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-8,6%
19.633
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0,4%
cente.
Trata-se de uma forma específica
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12,5%
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119
0,0%
2.352
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15,6%
11,1%
971
1.013
4,3%
61.458
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inclusive para expansão das micro, pequenas e médias empresas, com alta
capacidade de gerar investimentos, exportações, empregos e renda em face das oportunidades
que o sistema oferece. Do total de empresas que operam no regime de franquias no país, 90% são
genuinamente brasileiras.
Nos últimos anos, o setor tem atingido um crescimento superior a 10% ao ano em média,
muito maior que o PIB nacional, se mostrando maduro, sólido e com um grande potencial de
desenvolvimento. O mercado de franquias brasileiro cresceu 11% em 2006, atingindo o faturamento de R$ 39,8 bilhões. Esse desempenho foi obtido por meio de 1.013 redes/marcas de
franquias formatadas operando no território nacional, responsáveis por 62,5 mil unidades. O sistema é responsável ainda por 564 mil empregos diretos e pela geração de cerca de 11 mil novos
postos de trabalho por ano.

SERVIÇO
Sede: São Paulo
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1739 – 3º andar – Jardim Paulistano – São Paulo/SP
CEP: 01452-001
Telefone: (11) 3814-4200 – Fax: (11) 3817-5986
Site: www.portaldofranchising.com.br
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ABF – BRAZILIAN FRANCHISING ASSOCIATION
The ABF (Brazilian Franchising Association) is presided over by Artur Noêmio Grynbaum. It is a
nonprofit entity founded 20 years ago to promote, defend and disclose the technical and institutional
development of the business model named Franchising. It those gathers all those involved in franchising – franchisers, franchisees, consultants and service providers - to guarantee and disseminate the
practice of good franchising in Brazil.
The entity recommends how to correctly research a franchise and supplies data on franchisers in
Brazil and abroad. For those companies interested in expanding their business through franchising,
ABF has a list of franchising consultant professionals available on its site to assist in the formatting
process.
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Clothing

The Brazilian franchising system today
is an uncontestable and growing reality. It
is a specific and successful form of business management, including for the growth of micro, small and mid-sized companies with high capacity for generating investments, exports, jobs and income due
to the opportunities the system offers. Of
the total number of companies that operate with franchises in the country, 90%
are genuinely Brazilian.

Over recent years, the sector has been
growing at a pace that exceeds 10% per year on average, much more than the country’s GDP, proving to be mature, solid and with great potential for development. The Brazilian franchise market
grew 11% in 2006, reaching earnings of R$ 39.8 billion. This performance was obtained from 1013
formatted franchise chains/brands operating in the country, responsible for 62.5 thousand units. The
system is responsible for 564 thousand direct jobs and for the creation of nearly 11 thousand new
jobs per year.

SERVICE
Headquarters:São Paulo
Address: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1739 – 3º andar – Jardim Paulistano – São Paulo/SP
CEP: 01452-001
Telephone: (11) 3814-4200 – Fax: (11) 3817-5986
Site: www.portaldofranchising.com.br
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SEGMENTS

ABF’s objectives are: to promote the defense of the franchising system with constituted authorities,
public bodies, entities and class associations; to encourage improvement in member operation techniques through the permanent exchange of information, data, ideas, experiences as well as the elaboration and disclosure of studies, courses, lectures, seminars, events and fairs. It also constantly publishes
and discloses updated subjects in the area and renders services for members; it establishes standards
for franchising in Brazil to moralize the market and ensure the system’s seriousness; and, it maintains
a constant exchange with similar entities
abroad, promoting and participating in
REVENUES (R$/MILLION)
NETWORKS
UNITS (franchised + own)
congresses, seminars, debates and any
2005
2006
Variation
2005
2006
Variation
2005
2006
Variation
such event, so long as it is of interest to
1.198
1.466
22,4%
50
55
10,0%
1.498
1.630
8,8%
the members.
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ABRALIMP

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO MERCADO
INSTITUCIONAL DE LIMPEZA

Ricardo Monteiro da Silva

A limpeza de ambientes institucionais exige pessoal qualificado, equipamentos e produtos específicos. Transita em torno deste mercado toda uma
cadeia produtiva que envolve prestadores de serviços, fabricantes de produtos
químicos, insumos, máquinas e equipamentos, papéis e acessórios, além dos
distribuidores e usuários. É nesse mercado, que movimenta cerca de 4 bilhões
de dólares ao ano; proporciona 600 mil empregos diretos e conta com 13 mil
empresas em todo o país, que a Abralimp atua.
O amadurecimento de uma atividade econômica depende da união de seus
integrantes e de sua representatividade frente aos clientes, governos e ao mercado internacional. Foi o que levou um grupo de distribuidores a fundar, em
1986, a ADPL – Associação dos Distribuidores de Produtos de Higiene e Limpeza de São Paulo que, em 1995, passou a chamar Abralimp – Associação
Brasileira do Mercado Institucional de Limpeza.
Nestes 20 anos de existência, muitas foram as atividades desenvolvidas pela
entidade em prol do desenvolvimento do setor. Anualmente, a Abralimp organiza em São Paulo a Higiexpo, considerada a maior feira da América Latina de
Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental. Paralelamente à feira, acontece o Higicon, congresso da categoria e o principal fórum
para a discussão das tendências. A feira e o congresso atingem, em média, 10
mil visitantes a cada ano durante seus três dias de realização.
A Abralimp deu um grande impulso às suas atividades ao fundar, em 2005,
a Uniabralimp – Unidade Nacional de Formação Profissional – voltada à reciclagem e treinamento dos funcionários de empresas prestadoras de serviços
de limpeza, e pessoas interessadas em ingressar nesse mercado de trabalho.
No primeiro ano de funcionamento, a escola formou 1.500 profissionais em
todo o país. Os cursos dividem-se em módulos que abordam desde Técnicas
de Limpeza, Segurança de Trabalho, Higienização Hospitalar até Limpeza de
Carpetes; de Cozinhas Industriais; de Tratamento de Pisos, além de Liderança e
Segurança no Trabalho.

SERVIÇO
Endereço: Avenida Nove de Julho, 5.593 – Conjunto 22 / 23 – Jardim Paulista – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3079-2003 – Fax (11) 3079-1948
E-mail: info@abralimp.org.br
Site: www.abralimp.org.br
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ABRALIMP – BRAZILIAN INSTITUTIONAL CLEANING MARKET ASSOCIATION
The cleaning of institutional environments demands qualified personnel and
specific equipment and products. This market encompasses an entire productive chain that includes service providers, chemical, input, machine and equipment manufacturers, paper and accessories as well as distributors and users.
This market moves about 4 billion dollars per year, provides 600 thousand direct
jobs and has 13 thousand companies throughout the country. It is here that
Abralimp operates.
The maturing of an economic activity depends on the union of its members
and its representativeness among customers, governments and the international market. That is what led a group of distributors to found ADPL – Association
of São Paulo Hygiene and Cleanliness Products Distributors, in 1986. It became
Abralimp – Brazilian Institutional Cleaning Market Association in 1995.

Abralimp took a giant step in its activities in 2005 when it founded Uniabralimp – National Professional Formation Unit – geared towards the recycling
and training of employees that provide cleaning services and those interested
in entering this job market. During its first year of operations, the school graduated 1500 professionals from around the country. The courses are divided into
modules that range from Cleaning Techniques, Job Safety and Hospital Hygiene
to Carpet Cleaning and include Industrial Kitchens, Floor Treatment and Occupational Leadership and Safety.

SERVICE
Address: Avenida Nove de Julho, 5.593 – Conjunto 22 / 23 – Jardim Paulista – São Paulo/SP
Telephone: (11) 3079-2003 – Fax (11) 3079-1948
E-mail: info@abralimp.org.br
Site: www.abralimp.org.br

137

Anuário Cebrasse

Many activities have been developed over these past 20 years by the entity
on behalf of sector development. Abralimp organizes the Higiexpo every year
in São Paulo. It is considered the largest fair in Latin America for Hygiene, Cleaning and Environmental Conservation products and services; The Higicon is
held parallel to the fair. This is the category’s congress and main forum for discussing trends. The fair and congress attract an average of 10 thousand visitors
every year during the three days it is held.
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ABRASEL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES,
RESTAURANTES E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO

No Brasil, estima-se que existam 780 mil bares e restaurantes. Em 2006 passou a integrar à
Abrasel estabelecimentos que servem alimentação fora do lar (almoço e jantar). Hoje, a Abrasel
estima que há 1(hum) milhão dessas empresas, entre bares, restaurantes, lanchonetes, padarias,
escolas e hospitais que trabalham com refeições fora do lar. O setor de bares e restaurantes é a
única atividade que existe em todas as cidades do Brasil, inclusive em vilarejos.

Ricardo Bartoli de Angelo

A Abrasel – Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Empresas de Entretenimento, é uma entidade criada e dirigida por proprietários de bares e restaurantes que nasceu no momento em que perceberam que os grandes problemas de seus estabelecimentos e os demais do país podiam ser resolvidos
com qualidade, produtividade e associativismo do setor.
Além de São Paulo, Abrasel está presente nos principais estados brasileiros. Segundo Joaquim
Saraiva de Almeida, diretor-social da Abrasel SP, a entidade possibilitou a união do setor, que cada
vez mais ganha força representativa, sendo capaz de influenciar e tomar decisões em todo o país,
especialmente em Brasília, de onde, segundo ele, saem leis que, muitas vezes, inviabilizam os negócios na área.
Algumas ações recentes da Abrasel que ressaltam a importância e a sua representatividade
junto ao setor são a Mostra Gastronômica do Salão do Turismo, o festival Brasil Sabor e o boicote aos tíquetes, que monopolizou bares e restaurantes em todo o Brasil. O diretor da entidade
ressalta ainda que entre os objetivos da Abrasel SP estão: promover a imagem dos estabelecimentos, o investimento e o trabalho dos empresários do segmento em geral; elevar a qualidade,
produtividade e rentabilidade dos serviços e produtos com que trabalham os estabelecimentos do
setor; atuar junto aos fornecedores e órgãos governamentais, visando melhorar as condições de
trabalho e expansão de negócios; defesa do setor e contribuir para o desenvolvimento do país,
em especial na área do turismo.
Para conseguir atingir seus objetivos, o executivo destaca que a Abrasel SP organiza feiras de negócios, eventos, reuniões, almoços e happy hours constantes com empresários, autoridades, jornalistas
e fornecedores. Também edita o informativo Abrasel SP, mantém o site www.abraselsp.com.br e tem
páginas na Revista dos Bares & Restaurantes e no site www.rbronline.com.br, que atingem os principais formadores de opinião no país.
Outras atribuições da Abrasel em todo o país são a visibilidade da entidade junto às principais
mídias do país; presta serviços, elabora e transmite dois comunicados mensalmente, orientando
seus associados; divulga a importância do segmento e o seu impacto na economia, principalmente
em relação ao turismo, tudo sem nenhuma ajuda governamental. E, além disso, é meta da entidade contribuir para elevar a auto-estima e a consciência de ética e responsabilidade social do
empresariado.
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ABRASEL – BRAZILIAN ASSOCIATION OF BARS, RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT
COMPANIES
There are an estimated 780 thousand bars and restaurants in Brazil. In 2006, establishments that
provide food service (lunch and dinner) were also included in Abrasel. Today, Abrasel estimates there
are 1 (one) million such companies including bars, restaurants, snack bars, bakeries, schools and
hospitals that work with food service companies. The bar and restaurant sector is the only activity
that exists in every Brazilian city, including small villages.
Abrasel (Brazilian Association of Bars, Restaurants and Entertainment Companies) is an entity
founded and run by bar and restaurant owners that emerged when they realized that the major
problems faced by their establishments and others around the country could be solved with quality, productivity and organized membership of the sector.

Some recent Abrasel actions that underscore its importance and representativeness in the sector include the Gastronomic Exhibit at the Tourism Fair, the Brazil Flavor festival and the boycotting
of meal vouchers, which monopolized bars and restaurants throughout Brazil. The entity’s director
also underscores that Abrasel SP’s objectives include: promote the image of the establishments,
the investment and work of segment businesspeople in general; improve the quality, productivity
and profitability of the establishments’ services and products; work with suppliers and government
entities to improve work and business expansion conditions; defend the sector and contribute to
the country’s development, especially in the tourism segment.
In order to achieve its objectives, the executive underscores that Abrasel SP organizes constant
business fairs, events, meetings, lunches and happy hours with businesspeople, authorities, journalists and suppliers. It also publishes the Abrasel SP informative bulletin, has its site, www.abraselsp.com.br and has pages in the Bares e Restaurantes magazine and on the site, www.rbronline.
com.br, which reach the country’s main opinion formers.
Abrasel also maintains the entity visible among the most important media in the country, provides services, elaborates and transmits two monthly communiqués, guiding its members, promotes
the segment’s importance and its impact on the economy, especially with regard to tourism, and all
without any help from the government. The entity also has the goal to improve self-esteem and the
awareness of ethics and social responsibility among businesspeople.

SERVICE
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Abrasel is present in São Paulo and the main states in Brazil. According to Joaquim Saraiva de Almeida, Abrasel SP social director, the entity unified the sector, which is gaining increasingly stronger representation, capable of influencing and making decisions throughout the country, especially in Brasília,
where he says laws that often make business unfeasible are passed.
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Associados e Conselho Consultivo

ABRELPE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE
LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS

Criada em 1976, a Abrelpe é uma associação civil sem fins lucrativos, que congrega e representa as empresas que atuam nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Sua missão é promover o desenvolvimento técnico-operacional do setor representado, dentro dos princípios da preservação ambiental e do
desenvolvimento sustentável.
Congregando atualmente mais de 45 empresas especializadas do setor de gestão de resíduos sólidos, a Abrelpe, além de representar e defender seus associados
junto às dinâmicas de mercado e órgãos do poder público, também é uma entidade
engajada em incentivar a sociedade a buscar soluções para a correta gestão dos
resíduos sólidos.

Alberto Bianchini

Juntamente com essa atuação institucional e de relacionamento com outras
entidades e organizações, visando não só o constante desenvolvimento do setor, a Abrelpe desenvolve outras iniciativas relevantes
para o cumprimento de sua missão, como o Prêmio Abrelpe de Reportagem, o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil e o Seminário
%
Internacional de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Resilimp.

Serviços de Coleta de RSU
Prestador de Serviço

População Atendida (hab)

Empresa Privada

95.861.080

66,5

Órgão Público

48.290.920

33,5

144.152.000

100,00

Total

Fonte: ABRELPE - Congresso IWSA B. Aires, com ajustes de população à estimativa 2005 do IBGE

No contexto internacional, a Abrelpe é a representante da ISWA –
International Solid Waste Association, no Brasil. A ISWA é uma associação internacional que atua pelo interesse público de promover e
desenvolver o setor de resíduos sólidos ao redor do mundo para uma
sociedade sustentável, sendo a única associação de âmbito mundial
que atua exclusivamente para o setor de resíduos sólidos.

Dados Econômicos do Setor de Limpeza Pública e
Disposição Final de Resíduos
Item
Receita Total
Recolhimento de Encargos Sociais e Trabalhistas
Tributos Federais
Investimentos em Frotas de Caminhões Compactadores
Manutenção de Frotas

Valor Anual
(R$ milhões/ano)
5.000
1.500
400
300
500

Fonte: ABRELPE - 2005

SERVIÇO
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Site: www.abrelpe.org.br
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O setor de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos é um
setor em crescimento, que conta com números expressivos: 5.564
municípios no Brasil; mais de 160 mil toneladas de resíduos urbanos
gerados no Brasil por dia; 60% do total de resíduos ainda não tem
destinação adequada; cerca de 96 milhões de habitantes atendidos
pela iniciativa privada; mais de 400 mil empregos diretos; aproximadamente 10 mil caminhões compactadores; cerca de R$ 3 bilhões
comprometidos pela iniciativa privada nas concessões do setor; R$
5 bilhões de receita anual; e R$ 2 bilhões de recolhimento de tributos
e encargos federais.

ABRELPE – BRAZILIAN COMPANY OF PUBLIC CLEANING AND SPECIAL RESIDUE COMPANIES
Created in 1976, Abrelpe is a non-profit civil association, which gathers and represents companies which perform in urban cleaning and solid residue handling services. Its
mission is to promote the technical-operational development of the represented sector,
within the principles of environmental preservation and sustainable development.
Currently gathering over 45 specialized companies in the solid residue sector, Abrelpe,
besides representing and defending its associates in market dynamics and before public
power organs, also is an entity engaged in encouraging society to seek solutions for the
correct management of solid waste.

RSU Collection Services
Service Provider

Population Served (res)

Private Company

95.861.080

66,5

Public Organ

48.290.920

33,5

144.152.000

100,00

Total

Table 4.5.1 – Economical Data of the Public Cleaning Sector and Final Disposition of Waste

ITEM

Annual Value
(R$ million/year)

Total Revenue

5.000

Collection of Social and Work Taxes

1.500

Federal Tributes

400

Investment in Compacting Truck Fleets

300

Fleet Maintenance

500

In the international context, Abrelpe is the ISWA – International Solid Waste Association – representative, in Brazil. ISWA is an international
association which works for the public interest of promoting and developing the solid waste sector around the world for a sustainable society,
being the only worldwide scope company which works exclusively in the
solid waste sector.
The public cleaning and solid waste handling sector is a growing sector, which counts on expressive numbers: 5,564 municipal districts in
Brazil; over 160 thousand tons of urban waste produced in Brazil per
day; 60% of the total waste still does not have an adequate destination;
approximately 96 million residents served by private initiative; over 400
thousand direct jobs; approximately 10 thousand compacting trucks; approximately R$ 3 billion committed to the private initiative in the sector’s
concessions; R$ 5 billion in annual revenue; and R$ 2 billion of collection
of tributes and federal taxes.

Fonte: ABRELPE - 2005

SERVICES
Address: Avenida Paulista, 807 – Conjunto 207 - São Paulo/SP
Zip code: 01311-915
Telephone: (11) 3254-3566
E-mail: abrelpe@abrelpe.org.br
Web site: www.abrelpe.org.br

141

Anuário Cebrasse

Along with this institutional and relationship performance with other entities and organizations, seeking not only the sector’s constant development, Abrelpe
develops other initiatives relevant to the fulfilling of its mission, such as the
Abrelpe de Reportagem Award, the Panorama of Solid Waste in Brazil and
the International Seminary of Solid Waste and Urban Cleaning – Resilimp.
%
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ABREVIS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Taxa de demissão dos vigilantes no Brasil
Entre 2002 e 2005** (em %)
2002
2003
2004
2005*

33,5%
31,4%
30,4%
28,4%

(*) valor projetado

José Jacobson Neto

A Abrevis – Associação Brasileira das Empresas de Vigilância
e Segurança foi a primeira entidade nacional a abrigar e defender os interesses das empresas de Segurança Privada. Logo na
sua fundação, em 1970, a entidade começou a desempenhar
um papel decisivo no interesse das empresas que militavam
na área, influindo também nas negociações trabalhistas e nas
convenções coletivas – atividades essas muito controladas pelo
governo da época.
Atualmente, sua história de independência na representação e defesa dos interesses da categoria alcançou uma nova
dimensão. A Abrevis representa hoje um papel importante na
integração e cooperação entre empresas de segurança de diversos países, especialmente no Mercosul, através de sua efetiva participação nas mais diversas atividades.

Evolução do faturamento das atividades de vigilância, escolta
armada e segurança pessoal no Brasil entre 2002 e 2005
(Em bilhões)
2004
2005*

R$ 8,16
R$ 9,13

(*) valor projetado

Número de vigilantes em atividade nas regiões entre 2002 e
2005
2002
2003
2004
2005*

21.430
22.899
24.435
26.157

40.228
43.525
45.744
49.714

8.030
9.190
11.223
12.926

211.968
221.897
234.019
244.532

37.901
40.764
45.536
48.983

319.558
338.275
360.956
382.313

(*) valor projetado

Número de vigilantes em atividade no brasil entre 2002 e
2005 (em milhares)
2002
2003
2004
2005*

320
338
361
382

(*) valor projetado

Taxa de admissão de vigilantes no brasil entre 2002 e 2005 (em
%)
2002
2003
2004
2005*

40%
36%
35%
33%

(*) valor projetado

SERVIÇO
Endereço: Rua Bernardino Fanganiello, 691
1º andar – Casa Verde – São Paulo/SP
CEP: 02512-000
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Taxa de demissão dos vigilantes no Brasil
Entre 2002 e 2005** (em %)
2002
2003
2004
2005*

33,5%
31,4%
30,4%
28,4%

(**) Inclui demissões, rescisões voluntárias, aposentadorias, entre outras formas de rompimento de contrato de trabalho.
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Dismissal rate of security guards in brazil
Between 2002 and 2005** (in%)
2002
2003
2004
2005*

33,5%
31,4%
30,4%
28,4%

(*) projected
(**) Includes dismissals, voluntary rescissions, retirements, and
other forms of breaking work contracts.

Evolution of earnings from security activities, armed escorts
and personal security in brazil between 2002 and 2005
(In billions)
2004
2005*

R$ 8,16
R$ 9,13

Anuário Cebrasse

ABREVIS – BRAZILIAN SECURITY AND SECURITY GUARD
COMPANIES ASSOCIATION
Abrevis (Brazilian Security and Security Guard Companies
Association) was to first national entity to defend the interests
of Private Security companies. Right after it was founded in
1970, the entity began to play a decisive role in the interests
of companies that worked in the area, also influencing in labor
negotiations and collective bargaining agreements, activities
that were greatly controlled by the government at the time.
Its story of independence in representing and defending
category interests has currently reached a new dimension.
Today, Abrevis plays an important role in the integration and
cooperation among security companies from several countries,
especially the Mercosul, through its effective participation in
the most diverse activities.

(*) projected

Number Of Security Guards In Activity In Brazil
Between 2002 And 2005 (In Thousands)
2002
2003
2004
2005*

320
338
361
382

(*) projected

Hiring rate of security guards in brazil
Between 2002 and 2005 (in%)
2002
2003
2004
2005*

40%
36%
35%
33%

(*) projected

Number of security guards in activity in the regions between
2002 and 2005
2002
2003
2004
2005*
(*) projected

SERVICE
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143

21.430
22.899
24.435
26.157

40.228
43.525
45.744
49.714

8.030
9.190
11.223
12.926

211.968
221.897
234.019
244.532

37.901
40.764
45.536
48.983

319.558
338.275
360.956
382.313
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APRAG

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS
CONTROLADORES DE PRAGAS URBANAS

Carlos Massaru Watanabe

A Aprag foi fundada em 1992, por um grupo de empresas com o objetivo de ser
uma entidade representativa das empresas controladoras de pragas do Estado de
São Paulo, de forma a criar mecanismos de: divulgação técnica das pragas urbanas
mais comuns e dos métodos de controle e combate através de cursos e seminários;
esclarecimento aos consumidores sobre as formas de controle e combate de atuação
junto aos órgãos públicos envolvidos nas ações de controle e combate de pragas;
incentivo à pesquisa científica e ao desenvolvimento de novas técnicas e produtos e,
com essas, tornar o mercado de controle de pragas profissionalizado e ético.
Desde 1996 realiza a Expoprag, Feira e Congresso, que hoje é o maior do setor
na América Latina. Em 2006, mais de 700 pessoas participaram do congresso e 40
empresas foram expositoras na feira, que teve visitação de 12 mil profissionais.
Para ser associada à Aprag, a empresa deve ser uma empresa ou pessoa interessada nas atividades do setor de pragas urbanas; possuir licença de funcionamento
da vigilância sanitária ou outro órgão competente para empresas especializadas
em controle de vetores e pragas urbanas; e possuir técnico responsável, ligado ao
CREA, CRQ, CRMV, CRF ou CRBio.
Segundo dados do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo), em
2002, foram notificados 1.086 acidentes por escorpião amarelo (Titus serrulatus) e
317 por escorpião marrom (Tityus banhiensis), no Estado de São Paulo. Em questão de três anos, esse número aumentou para 2.010 e 341, respectivamente.
Números do Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológica (Sinitox) de
2003 apontam a região de Campinas como responsável por mais 10% das intoxicações por raticidas no Estado de São Paulo, com 250 casos e duas mortes registradas.
Os carrapatos, por sua vez, se dividem em duas principais espécies. O Carrapato
do cão urbano (Rhipicephalus sanguineus), parasita de cães, raramente se instala
nos humanos. Eles são adaptados à área urbana e se multiplicam em construções
como canis e quintais, lugares onde os cães costumam estar.
Já o Carrapato Estrela (Amblyomma cajannense), parasita de capivaras e eqüinos, é responsável pela transição do rural para o urbano. Em função disso, essa
espécie necessita de área verde, como parques públicos e lotes abandonados, para
se instalar e se multiplicar. Com o aumento dessa espécie, é grande o risco de febre
maculosa, que tem 90% dos casos relacionados a esse carrapato.

SERVIÇO
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APRAG – SÃO PAULO URBAN PEST CONTROL ASSOCIATION
Aprag was founded in 1992 by a group of companies with the objective of
representing pest control companies in the state of São Paulo in order to create
mechanisms to: provide technical information on the most common urban pests
and the methods to control and combat them in courses and seminars; explain to
consumers how to control and combat pests with the public entities involved in
pest control and combat actions; encourage scientific research and the development of new techniques and products, thus making the pest control market more
professional and ethical.
It has held the Expoprag Fair and Congress since 1996. Today it is the sector’s largest
in Latin America. In 2006, more than 700 people participated in the congress and 40
companies exhibited at the fair, which received visits from 12 thousand professionals.

According to CVE (São Paulo Epidemiology Surveillance Center) data, in 2002,
1,086 accidents were reported involving the yellow scorpion (Titus serrulatus) and
317 with the brown scorpion (Tityus banhiensis), in the state of São Paulo. In just
three years, those numbers increased to 2,010 and 341, respectively.
Numbers from the National Toxic-Pharmacological Information System (Sinitox)
in 2003 indicate the Campinas region as responsible for more than 10% of the rat
poisonings in the state of São Paulo, with 250 cases and two deaths reported.
Ticks, in turn, are divided into two main species. The urban dog tick (Rhipicephalus
sanguineus), a dog parasite, is rarely found on humans. They adapt to the urban area
and multiply in constructions such as kennels and backyards where dogs tend to stay.
The star tick (Amblyomma cajannense), a capybara and equine parasite, is responsible for the transition from the rural to the urban environment. As a result,
this species needs green areas like public parks and abandoned lots for their homes and to multiply. With the growth in this species’ population, there is great risk
of spotted fever with 90% of the cases being related to this kind of tick.

SERVICE
Address: Rua dos Cafezais, 753 – Sobreloja – Jardim Prudência – São Paulo/SP
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In order to become a member of Aprag, it is necessary to be a company or
person interested in urban pest sector activities; have a health surveillance license
or other license from a competent entity for companies specialized in controlling
vectors and urban pests; and have a responsible technician linked to the CREA,
CRQ, CRMV, CRF or CRBio.
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ASSOCIAÇÃO NEO TV

Fundada em 1999, a Associação NEO TV é um importante fórum pela defesa da livre concorrência e do equilíbrio econômico do setor. Graças à sua atuação, operadores
de todos os portes podem ter acesso à melhor programação de TV por assinatura.
À frente da presidência do Conselho Administrativo da Associação NEO TV está
Paulo Cezar Martins (Viacabo). A entidade conta ainda com um Comitê de Ética,
um Conselho Fiscal e um grupo de profissionais sob o comando da diretora-executiva, Neusa Risette.
O foco de atuação da NEO TV é: a luta pela democratização de distribuição
de conteúdo e livre concorrência; a flexibilização da compra de canais independentemente da tecnologia ou plataforma – digital ou analógica; apoio ao desenvolvimento de conteúdos nacionais; busca para a viabilização da oferta de novos
conteúdos: PPV, VOD, IPTV; e desenvolvimento de produtos e serviços de acordo
com o desejo dos assinantes.
A NEO TV, além do foco principal em negociação de programação, também atua:
na elaboração de line ups (grade de programação); confecção de contratos; suporte
informacional, fazendo a ponte entre o programador e o associado; suporte na área
financeira, relativo a reporte de assinantes e pagamentos aos programadores.

MarketShare

Sky+
DirecTV

NeoTV
15%

Other

Net
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NEO TV ASSOCIATION
The NEO TV Association was founded in 1999. It is an important forum for the
defense of free competition and the sector’s economic equilibrium. Thanks to its
actions, operators of all sizes can have access to the best paid TV programming.
Paulo Cezar Martins (Viacabo) is the chairman of the board at the NEO TV Association. The entity also has an Ethics Committee, a Fiscal Board and a group of
professionals under the command of executive director Neusa Risette.
NEO TV’s focus is on: the fight for the democratic distribution of content and
free competition; flexibility in purchasing channels regardless of technology or platform – digital or analogic; support the development of national content; search
for the feasible offer of new content: PPV, VOD, IPTV; and development of products and services according to subscriber desires.

MarketShare

Sky+
DirecTV

NeoTV
15%

Other

Net
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Besides its main focus on programming negotiation, NEO TV also operates in:
the elaboration of line ups (programming grades); elaboration of contracts; information support, acting as a bridge between the programmer and the member; financial area support related to subscriber reports and payments to programmers.
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FCDLESP

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE
DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Maurício Stainoff

A FCDLESP é órgão máximo do Movimento Lojista no Estado. Fundada em
23 de novembro de 1972, a entidade tem como missão: congregar e coordenar as atividades das CDLs (Câmara dos Dirigentes Lojistas) no Estado de
São Paulo; amparar, defender, orientar e representar os legítimos interesses das
CDLs e seus associados junto aos poderes públicos; e prover a aproximação dos
dirigentes lojistas, de modo a estimular entre eles o companheirismo, a ética
e constante colaboração, visando ampliar a representação da classe lojista em
todos os foros de discussão de assuntos de interesse ao segmento.
Também estão entre seus objetivos: criar clima propício à cooperação e à troca de informações, visando conseguir ações conjuntas das CDLs, nos estudos e
defesas das empresas associadas; defender o princípio da liberdade, que se desdobra no campo político e, no campo econômico, no primado da livre iniciativa
e da livre concorrência; promover e estimular o treinamento empresarial, bem
como os estudos de problemas específicos da atividade lojista e difundir seus
resultados; assistir, divulgar e prestar assistência às CDLs, aos SPCs (Serviços de
Proteção ao Crédito), assim como a outros serviços de interesse da atividade comercial; participar de qualquer órgão colegiado, público ou privado, para qual
venha a ser convidada ou designada; e homologar e manter arquivo próprio ou
de terceiros, idéias, serviços ou produtos que objetivem o desenvolvimento da
atividade lojista.
Presidida por Maurício Stainoff, a FCDLESP, junto com outras 26 Federações,
constitui a CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O Movimento
Lojista Brasileiro é constituído de, aproximadamente, 1.250 CDLs.

SERVIÇO
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FCDLESP – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo [Federation of the Shopkeeping Board of Directors of the State of São Paulo – FCDLESP]
FCDLESP is the supreme body of the Shopkeeping Movement within the State. Founded on November
23 1972, the entity has the mission to: congregate and coordinate the CDLs’ activities (Shopkeeping Board
of Directors) within the State of São Paulo; support, defend, advise and represent the lawful interests of the
CDLs and their associates with the public powers; and provide the approach of the shopkeeping board of
directors, so as to stimulate among them the colleagueship, ethics and the constant collaboration, with a
view to widening the representation of the shopkeeping class throughout the forums of discussion about
the segment’s concerns.

Directed by Maurício Stainoff, FCDLESP, along with other 26 Federations, constitutes the CNDL – National Confederation of Shopkeeping Board of Directors. The Brazilian Shopkeeping Movement is composed
of approximately 1,250 CDLs.

Service
Address: Avenida Paulista, 1.159 – Conjunto [Suite] 404 – Cerqueira César – São Paulo/SP
CEP [ZIP CODE]: 01311-921
Telephone number: (11) 3284-0477
E-mail: fcdlesp@fcdlesp.org.br
Website: www.fcdlesp.org.br
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Its purposes also include: the creation of an environment suitable to cooperation and information exchange, aiming at performing joint actions of the CDLs, in studies and defenses of member companies; the
defense of the principle of freedom, which extends to the political field and, in the economic field, giving
priority to the free effort and free concurrence; promotion and stimulation of business training, as well as
studies of issues intrinsic to the shopkeeping activity and the diffusion of their results; aid, diffusion and assistance to the CDLs, SPCs (Credit Protection Service), as well as other services of the trade activity’s concern;
participation of any collegiate body, whether public or private, to which it may be invited or appointed; and
the homologation and maintenance of its own or third-party’s archive, ideas, services or products that aim
at the shopkeeping activity development.
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Conselho Consultivo

SIMPRES

SINDICATO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Os sindicatos de micro e pequenas empresas, no Brasil, foram gerados pelo esforço do
Senador Mansueto de Lavor, do MDB do Estado de Pernambuco, que, durante a Assembléia
Nacional Constituinte, em 1987 e 1988, desenvolveu esforços incontáveis para que as categorias econômicas incluídas pudessem ser legitimamente representadas perante os competentes
organismos integrantes da administração pública.
Álvaro Tavares

Assim é que, tendo solicitado ao advogado Gustavo Korte o estudo da viabilidade legal
para que essas entidades pudessem ser reconhecidas como legítimas, nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Brasília foram criados os primeiros
sindicatos de microempresas e empresas de pequeno porte, diferenciados em três categorias econômicas, respectivamente nas atividades industriais, comerciais e de prestação
de serviços.
Dessa forma, em 1989, após a promulgação da Constituição Federal, foi gerado o
Simpres – Sindicato de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de São
Paulo, que teve por fundadores os advogados Gustavo Korte, Carlos Faria e Álvaro Tavares
Gomes de Sousa. No Estado do Rio de Janeiro, sindicato similar foi devidamente organizado e registrado.
Intentou a representação dos micro e pequenos empresários e fazer valer, diante da
administração pública, todos os direitos que lhes haviam sido conferidos pela Constituição
Federal, tendo atuado os seus representantes com eficiência na elaboração da Constituição do Estado de São Paulo.
A existência de um sindicato específico de microempresas, todavia, encontrou fortíssima oposição dos sindicatos e federações já existentes, especialmente tendo-se em vista
que, logo de início, cerca de mais de 80 mil micro e pequenos empresários demonstraram
seu vivo interesse em filiar-se e desempenhar, nessa nova representação de uma categoria
cujo reconhecimento estava em processamento, um papel de defesa e reivindicação.
O Simpres desde logo iniciou trabalhos junto aos Sistemas de Justiça para que seus representados ficassem ao abrigo das leis que os beneficiavam, além do que, entre outros benefícios, conseguiu que empresas prestadoras de serviços de saúde firmassem convênios, de
planos de saúde, extensivos para todos micro e pequenos empresários e seus empregados.
Empenhou-se o Simpres, durante anos, visando a formalização das relações de trabalho
entre os empresários e seus trabalhadores, acentuando, sobretudo, que a lei, ainda que
seu cumprimento importasse em muitos ônus, oferecia um mínimo de retribuição aos que
estivessem regulares. Posteriormente, em uma das muitas lides a que foi chamado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o Simpres foi atingido por uma decisão, afetando diretamente sua situação jurídica, cujos desdobramentos estão sendo minimizados
por argumentos que, por razões de Direito e de Justiça, se espera que sejam vencedores.

SERVIÇO
Endereço: Viaduto Nove de Julho, 181 – 5º andar – Bela Vista – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3259-3090 – Fax: (11) 3231-1491
Site: www.simpres.com.br
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SIMPRES - UNION FOR MICRO AND SMALL COMPANIES IN THE STATE OF SÃO PAULO
The unions for micro and small companies in Brazil were created through the efforts
of Senator Mansueto de Lavor, MDB from the state of Pernambuco. During the National
Constituent Assembly in 1987 and 1988, he worked tirelessly to have the included economic classes legitimately represented before the competent public authorities.
After requesting attorney Gustavo Korte to make a legal feasibility study so these
entities could be recognized as legitimate, this is how the first micro and small company unions were established in the states of São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Minas Gerais and Brasília. They were broken down into three economic categories:
industrial, commercial and service activities, respectively.

Representation of micro and small businesspeople was thus established and all of
the rights granted them by the Federal Constitution were put into effect before public
authorities since their representatives worked efficiently in elaborating the constitution
of the state of São Paulo.
However, the existence of a specific union for micro companies encountered strong
opposition from already existing unions and federations, especially considering that
from the outset more than 80 thousand micro and small businesspeople demonstrated
clear interest in joining this new representation of a category that was in the process
of being recognized and playing a role in its defense and claims.
Simpres soon began working with the Justice Systems so its represented members could be protected by the laws that benefited them. Besides that, among other
benefits, it was able to have health providers sign agreements and health plans that
extended to all micro and small businesspeople and their employees. Simpres strived
for years to formalize work relations between the businesspeople and their workers,
mainly stressing that although compliance with the law resulted in many onuses, it
also offered a minimum of compensation to formally employed workers. Later, in one
of the many suits filed against it by the Federation of Commerce for the State of São
Paulo, Simpres was dealt a decision that directly affected its legal situation, the unfolding of which is being minimized by arguments that for Legal reasons, it is expected it
will come out a winner.

SERVICE
Address: Viaduto Nove de Julho, 181 – 5º andar – Bela Vista – São Paulo/SP
Telephone: (11) 3259-3090 – Fax: (11) 3231-1491
Site: www.simpres.com.br
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And so, in 1989, after promulgation of the Federal Constitution, the Simpres – Union
for Micro and Small Companies in the State of São Paulo was created, founded by attorneys Gustavo Korte, Carlos Faria and Álvaro Tavares Gomes de Sousa. The union was duly
organized and registered in a similar manner in the state of Rio de Janeiro.
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Conselho Consultivo

SINAENCO

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

Desde 1988, o Sinaenco – Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva – representa os setores que vêm projetando o Brasil. São
mais de 12 mil empresas, que constituem o elo inicial da cadeia produtiva da construção, responsável por 13% do PIB brasileiro.

José Roberto Bernasconi

Com base em todo o território brasileiro, o sindicato possui seções regionais na
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A entidade está sempre
atenta às leis e medidas que podem prejudicar o setor de A&EC, integra vários
grupos de entidades que lutam contra abusos tributários. Um exemplo desta postura foi a participação ativa da entidade na Frente Brasileira Contra a MP–232, que
impediu a aprovação dessa medida, que ampliaria a base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
onerando as empresas de serviços. O Sinaenco integra também o comitê diretivo
do Fórum Permanente em Defesa do Setor de Serviços e a Cebrasse.
Mais do que regular relações trabalhistas, o Sinaenco promove a arquitetura e
a engenharia como setores fundamentais para o desenvolvimento do país. E, para
o sindicato, valorizar o segmento de projeto é contribuir para um ambiente mais
inteligente e para uma sociedade mais digna.
Arquitetura e Engenharia: parceiras da sociedade
As empresas de arquitetura e engenharia, elos iniciais de qualquer empreendimento, trabalham em setores estratégicos para a sociedade: transporte, saneamento, habitação, petróleo e gás, energia, urbanismo e edificações. Elas são responsáveis por pensar e projetar as melhores soluções em áreas que são intrinsecamente ligadas ao crescimento do país e à qualidade de vida nas cidades.
É por este motivo que a arquitetura e a engenharia consideram que os clientes finais
de seus serviços não são os contratantes diretos, mas os usuários dos equipamentos
públicos ou privados. São as pessoas que moram e circulam; que usam o metrô e a
rodovia; que ligam as luzes de sua casa e que utilizam a rede de água e esgoto.
O projeto de arquitetura e engenharia, portanto, tem como orientação o bemestar da sociedade. Ao analisar diferentes soluções técnicas e ao pensar em todas
as etapas de uma obra, com a devida antecipação, o projeto evita desperdícios de
tempo, dinheiro, material e esforço humano, levando economia e qualidade para
os empreendimentos.

SERVIÇO
Endereço: Rua Marquês de Itu, 70 – 3º andar – São Paulo/SP
CEP: 01223-000
Telefone: (11) 3123-9200 - Fax: (11) 3120-3629
E-mail: sinaenco@sinaenco.com.br
Site: www.sinaenco.com.br
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SINAENCO – BRAZILIAN ASSOCIATION OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING
CONSULTING COMPANIES
Sinaenco (Brazilian Association of Architecture and Engineering Consulting
Companies) has represented the sectors that are designing Brazil since 1988. More
than 12 thousand companies comprise the initial construction productive chain
and they are responsible for 13% of Brazil’s GDP.

More than regulate labor relations, Sinaenco promotes architecture and engineering as fundamental sectors for the country’s development. And for the union,
to valorize the design segment means to contribute to a more intelligent environment and more dignified society.

Architecture and Engineering: partnerships for society
Architecture and engineering companies, the initial links in any venture, work in
strategic sectors for society: transportation, sanitation, housing, oil and gas, energy, urban planning and buildings. They are responsible for thinking and designing
the best solutions in areas that are intrinsically linked to the country’s growth and
the quality of life in cities.
That is why architecture and engineering do not consider the final customers of
their services to be the direct contractors, but rather the users of public or private equipment. They are the people who live and circulate; who use the subway and highway;
who turn on the lights in their homes and who use the water and sanitation systems.
Therefore, architecture and engineering design is guided by society’s wellbeing. By analyzing different technical solutions and by thinking of all the stages in
a project, with the appropriate planning, the project avoids wastes of time, money,
material and human effort, providing the ventures with savings and quality.

SERVICE
Address: Rua Marquês de Itu, 70 – 3º andar – São Paulo/SP
CEP: 01223-000
Telephone: (11) 3123-9200 - Fax: (11) 3120-3629
E-mail: sinaenco@sinaenco.com.br
Site: www.sinaenco.com.br
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With bases throughout the country, the union has regional sections in Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina and São Paulo. The entity is always aware
of the laws and measures that can jeopardize the A&EC sector and it is part of
several groups of entities that fight against abusive taxation. An example of this
position was the entity’s active participation in the Brazilian Front Against MP–232,
which blocked approval of the measure that would have increased the calculation
base for Corporate Income Tax and Social Contributions over Net Profit (CSLL),
burdening service companies. Sinaenco is also part of the director’s committee for
the Permanent Forum in Defense of the Service Sector and Cebrasse.
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SINDERC-SP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES
COLETIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Daniel Eugenio Rivas Mendez

Presidido por Daniel Eugenio Rivas Mendez, o Sinderc SP, representante da categoria
das Empresas de Refeições Coletivas com abrangência estadual e base territorial no Estado de São Paulo, concedido por despacho publicado no D.O.U. em 8 se setembro de
1999. Com foro e sede no município de São Paulo, é constituído para fins de estudo,
coordenação, proteção e representação legal da categoria de Restaurantes para Coletividades, na sua base territorial correspondente ao Estado de São Paulo, nos termos do
estatuto e de conformidade com a legislação civil e os preceitos constitucionais em vigor
e no sentido da solidariedade social e de sua subordinação aos interesses nacionais.
Com um planejamento estratégico, que objetiva ações que impliquem num “ganhaganha” para empregados e empregadores, além do diálogo para estabelecer as condições das Convenções Sindicais Coletivas durante todo o ano abre diálogo com os sindicatos laborais para equacioanar o relacionamento, diário e profissional, para que os
trabalhos sejam desenvolvidos em ambiente sadio e, principalmente, nenhuma das partes
seja prejudicada.
Para as empresas associadas e contribuintes, mantém comunicação freqüente e regular, lembrando das obrigações fiscais e legais, mensal e regularmente encaminha Recomendações técnico-administrativas visando que a grande maioria, principalmente de
empresas não associadas ligadas ao Sinderc SP, pela legislação trabalhista e sindical.
O setor de refeições coletivas que o Sinderc representa, tem como contrapartida sindical os sindicatos laborais do Estado de São Paulo, que são: Seerc ABC – Sindicato dos
Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, além do Seerc Guarulhos – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas e Afins de Guarulhos; Seerc
SJC – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de São José dos
Campos; Seerc SP – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de
São Paulo; Seerc Sorocaba – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de Sorocaba e região; Seerco – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições
Coletivas de Osasco; Sintercamp – Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições
Coletivas de Campinas e região; Sintercoj – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Refeições Coletivas de Jundiaí; Sintercub – Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas
Refeições Coletivas de Cubatão e Região; Sinter-cater – Sindicato dos Trabalhadores nas
Empresas de Refeições Coletivas de Itaquaquecetuba e região; Sinterc N/O – Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Refeições Coletivas da Região Norte/Oeste; e Sinesp – Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo.

SERVIÇO
Endereço: Rua Estela, 515 – Bloco G – Conjunto 52 – Paraíso – São Paulo/SP
CEP: 04011-002
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SINDERC SP – UNION FOR COLLECTIVE MEALS COMPANIES OF THE STATE OF
SÃO PAULO
Sinderc SP is presided over by Daniel Eugenio Rivas Mendez. It represents Collective Meals Companies in the state of São Paulo, granted by a dispatch published in
the Official Federal Gazette on September 8, 1999. It is headquartered in the city
of São Paulo and it was founded to study, coordinate, protect and legally represent
the Restaurants for Collective Entities category in its territorial base, the state of
São Paulo, under the terms of the statute and in compliance with civil legislation
and the constitutional precepts in effect and in the sense of social solidarity and its
subordination to national interests.

It maintains frequent and regular communication with member companies and
contributors, mindful of fiscal and legal obligations, monthly forwarding technicaladministrative recommendations so the majority, especially non-member companies linked to the Sinderc SP comply with labor and union legislation.
The collective meals sector Sinderc represents have the labor unions of the state of
São Paulo as counterparts, and they are: Seerc ABC – Union of Employees in Collective Meals Companies of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Mauá and Ribeirão Pires, as well as Seerc Guarulhos – Union of Employees
in Collective Meals Companies and Similar of Guarulhos; Seerc SJC – Union of Employees in Collective Meals Companies of São José dos Campos; Seerc SP – Union of
Employees in Collective Meals Companies of São Paulo; Seerc Sorocaba – Union of
Employees in Collective Meals Companies of Sorocaba and region; Seerco – Union
of Employees in Collective Meals Companies of Osasco; Sintercamp – Union of Employees in Collective Meals Companies of Campinas and region; Sintercoj – Union
of Employees in Collective Meals Companies of Jundiaí; Sintercub – Union of Employees in Collective Meals Companies of Cubatão and Region; Sinter-cater – Union
of Employees in Collective Meals Companies of Itaquaquecetuba and region; Sinterc
N/O – Union of Employees in Collective Meals Companies of the North/West Region;
and Sinesp – Nutritionists Union of the State of São Paulo.

SERVICE
Address: Rua Estela, 515 – Bloco G – Conjunto 52 – Paraíso – São Paulo/SP
CEP: 04011-002
Telephone: (11) 5539-1061 / 5571-2465 – Fax: (11) 5573-8906
E-mail: sindercsp@uol.com.br
Site: www.sindercsp.com.br
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With strategic planning that aims for actions that result in win-win situations
for employees and employers, as well as dialogue to establish the Collective Bargaining Agreements throughout the year, it creates a channel for labor unions to
equate daily and professional relationships so work can be carried out in a healthy
environment and mainly so neither party is jeopardized.
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SINDITELEBRASIL

SINDICATO DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Presidido por Luiz Alberto Garcia, o Sinditelebrasil – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal – é um sindicato patronal de abrangência nacional, criado em setembro de 2003, cuja categoria representa todas as empresas que operam no território
nacional, como concessionárias ou autorizatárias, nas seguintes atividades de interesse coletivo:
serviços telefônicos fixos comutados locais e de longa distância, nos regimes público e privado; e
serviços móveis celulares e serviços móveis pessoais nos regimes público e privado.
Representa o Sinditelebrasil uma categoria importante nas atividades de serviços essenciais para
o País, responsável por 6,2% da formação do PIB. Dentro da categoria das telecomunicações, ele
atua para efeitos de negociações trabalhistas, substituição processual, reivindicações dos interesses
de classe junto às estruturas judiciária, política e econômica brasileiras. Dentre outras atribuições, ele
tem legitimidade para se fazer ouvir em fóruns governamentais e pleitear sua participação na elaboração de normas e dispositivos legais que interessem ao setor de telecomunicações.

Luiz Alberto Garcia

São filiadas ao Sinditelebrasil: os grupos Algar, Claro, Embratel, GT, Nextel, Portugal Telecom,
Telemar, TIM, Verizon, Vivo; e as empresas Telecomunicações de São Paulo, Brasil Telecom, Aerotech, Amazônia Celular, Apoio Eng, By Viavoz, Easytone, Engeredes, Engevox, Epsilon, ETML, Fonet,
Global Village, IDT, Intelig, Latcom, Net Site, Primeira Escolha, Tato, Telecom Santo André, Telefree,
Telemig Celular, Telenova, Telmex e Viavoz.
Dados do setor – Os números revelam a importância do setor de telecomunicações no cenário nacional. É um dos que mais investiu na economia real na história do setor produtivo nacional, cerca de
R$ 130 bilhões, desde sua privatização, além do investimento feito na aquisição de outorgas. A pujança
das suas transações – receita bruta de R$ 143,8 bilhões em 2006 – contribui para torná-lo um dos
maiores arrecadadores de ICMS do País. De 2000 a 2007 (junho), gerou R$ 166,7 bilhões em tributos.
É um grande gerador de emprego (311 mil empregos diretos no final de 2006).

RECEITA BRUTA DO SETOR (INCLUINDO TELFONIA FIXA,
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SINDITELEBRASIL – UNION FOR TELECOMMUNICATIONS SERVICE PROVIDERS OF LAND AND MOBILE
TELEPHONY
Sinditelebrasil (Union for Telecommunications Service Providers of Land and Mobile Telephony) is presided over by
Luiz Alberto Garcia. It is an employer’s union with national scope founded in September 2003. It represents all companies that operate in national territory as concessionaires or authorized firms in the following activities of collective
interest: public and private local and long distance switched land telephone services and public and private mobile
cellphone services and personal mobile services.
Sinditelebrasil represents an important category in essential service activities for the country, responsible for 6.2% of
GDP. In the telecommunications category, it acts in labor negotiations, procedural substitution and class interest claims
before Brazilian legal, political and economic structures. Among other attributions, it has the power to be heard in government forums and to claim its participation in the elaboration of norms and legal devices of interest to the telecommunications sector.

Sector data - The numbers reveal the importance of the telecommunications sector to the national scenario. It is
one of the sectors that invested the most in the history of the national productive sector, about R$ 130 billion since its
privatization, plus investments in the acquisition of authorizations. The vigor of its transactions - gross revenues of R$
143.8 billion in 2006 - contributes to making it one of the largest ICMS collectors in the country. From 2000 to 2007
(June), it generated R$ 166.7 billion in taxes. It is a large generator of jobs as well (311 thousand direct jobs at the end
of 2006).

GROSS REVENUES IN THE SECTOR (INCLUDING FIXED
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The members of Sinditelebrasil include: the Algar, Claro, Embratel, GT, Nextel, Portugal Telecom, Telemar, TIM,
Verizon and Vivo groups; the Telecomunicações de São Paulo, Brasil Telecom, Aerotech, Amazônia Celular, Apoio Eng,
By Viavoz, Easytone, Engeredes, Engevox, Epsilon, ETML, Fonet, Global Village, IDT, Intelig, Latcom, Net Site, Primeira
Escolha, Tato, Telecom Santo André, Telefree, Telemig Celular, Telenova, Telmex and Viavoz companies.
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SINEPE

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

Amabile Pácios

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal é um dos irmãos
mais velhos de Brasília. Criado em 1969, nove anos após a inauguração da cidade, o Sinepe
acompanhou, com pioneirismo, o apogeu desenvolvimentista que teve início com a construção da
capital federal. Nasceu com o objetivo de organizar, representar e fortalecer as escolas e faculdades particulares do Distrito Federal. Anos depois, as instituições de ensino superior criaram a sua
própria entidade, o Sindepes. Hoje, o Sinepe é o representante legal das escolas que atendem da
educação infantil ao ensino médio.
Ao longo desses 34 anos, o Sinepe se credenciou como o interlocutor do ensino particular no
Distrito Federal. O trabalho obstinado dos seus fundadores e dirigentes muito contribuiu para aumentar o prestígio das escolas junto à sociedade. Os estabelecimentos filiados integram uma rede
que prima por uma educação de excelência, articulada ao processo de desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural do Brasil e do mundo.
Ao entrar na sua fase mais madura, o Sinepe abre novos flancos de atuação e consolida o seu
papel de dirigente das escolas particulares. Ao lançar mão de parcerias na área social, o sindicato
se une a instituições governamentais e a organizações civis, somando esforços em campanhas,
projetos e programas de envergadura social.
Sob a liderança do Sinepe, as escolas particulares aprimoram a sua intervenção e seguem prestando esse relevante serviço que é a educação de crianças e jovens, sob o prisma de uma proposta
que vislumbra a socialização do saber, a construção de valores éticos e a afirmação da cidadania
plena. O Sinepe surgiu do diálogo dos educadores do ensino particular em torno de seus ideais e
perspectivas. É nesse diálogo permanente que reside a sua força e empreendedorismo.

SERVIÇO
Endereço: SEPS Quadra 714/914 – Ed. Porto Alegre – Salas 401/413 – Brasília/DF
CEP: 70390-145
Telefone: (61) 3245-3646 – Fax: 3245-7875
E-mail: sinepe@sinepe-df.org
Site: www.sinepe-df.org
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SINEPE - UNION OF THE PRIVATE EDUCATION INSTITUTIONS OF THE FEDERAL DISTRICT

The Union of the Private Education Institutions of the Federal District (SINEPE) is one of Brasilia’s oldest
brothers. Founded in 1969, nine years after the city inauguration, Sinepe was the pioneer to follow the development- oriented apex that started with the federal capital construction. It was born with a view to organizing, representing and strengthening private schools and colleges of the Federal District. Some years later, the
higher education institutions created their own entity, the Sindepes. Today, Sinepe is the legal representative
of the schools that comprise since children’s education to high school.
Along these 34 years, Sinepe registered itself as the private education interlocutor in the Federal District.
Its founders and directors’ obstinate work contributed very much to increase the schools’ reputation with the
society. The affiliated establishments integrate a network that gives priority to an excellence education, linked
to the scientific, technological and cultural development process in Brazil and worldwide.

Under the Sinepe’s leadership, private schools improve their intervention and continue providing this relevant service, which is the children and youngs’ education, under the perspective of a proposal that aims
at the knowledge socialization, the construction of ethic values and the assertion of full citizenship. Sinepe
arose from the dialog among private-education educators around their ideals and perspectives. It’s within this
permanent dialog where its strength and enterprising character lie.

SERVICE
Address: SEPS Quadra [Block] 714/914 – Ed. Porto Alegre – Salas [Rooms] 401/413 – Brasília/DF
CEP [ZIP CODE]: 70390-145
Telephone: (61) 3245-3646 – Fax: 3245-7875
E-mail: sinepe@sinepe-df.org
Site: www.sinepe-df.org
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When it entered its most mature phase, Sinepe opens new operation flanks and consolidates its role as
the private schools’ director. When establishing partnerships in the social area, the union associates with
governmental institutions and civil organizations, joining efforts in social-natured campaigns, projects and
programs.
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ABBTUR-MG
ABBTUR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
BACHARÉIS EM TURISMO

Sérgio Fernandes Martin preside a Abbtur, uma sociedade civil de direito privado, sem
fins lucrativos, de âmbito nacional, composta por pessoas jurídicas de direito privado, que,
constituídas em forma de Associação, representam a classe dos Bacharéis em Turismo e Turismólogos; sendo a única entidade de classe que congrega os Bacharéis em Turismo do país e
está presente em todos os Estados da Federação que possuem egressos dos Cursos Superiores
de Turismo.
Sérgio Martins

Fundada em 1987, a entidade tem como objetivo: defender os direitos e interesses dos
bacharéis em turismo, em todos os campos de atuação; desenvolver atividades sócio-culturais
em prol do aprimoramento da categoria; realizar pesquisas, estudos e eventos objetivando o
aperfeiçoamento científico dos bacharéis em turismo; fixar e aprimorar o Código de Ética da
categoria; representar a categoria junto às diversas organizações públicas e privadas de âmbito
nacional e internacional; promover a participação efetiva da categoria no processo do crescimento do turismo nacional; estimular intercâmbios e convênios com entidades congêneres do
país e do exterior; promover o relacionamento entre o exercício profissional e sua formação;
promover a aproximação entre a área de formação e o mercado; e contribuir para o desenvolvimento da atividade turística.
Também está entre seus objetivos zelar pela boa imagem da classe por meio de seu desempenho profissional, colocando à disposição mão-de-obra especializada; defender os direitos
e interesses da classe em todos os campos de atuação junto aos poderes públicos, aos organismos nacionais, internacionais, estatais e todas as entidades de classe, culturais ou técnicas;
documentar atividades sociais e culturais consideradas relevantes do ponto de vista do aprimoramento; realizar pesquisas básicas, estudos, seminários, cursos, treinamentos e prestar auxílio
técnico; fixar princípios éticos que norteiem a atuação profissional, zelando pelo cumprimento
do seu Código de Ética; desenvolver técnicas de preservação e expansão do mercado de trabalho, promovendo a participação efetiva da categoria no processo de crescimento do turismo
nacional; promover e estimular intercâmbios e convênios com entidades congêneres do país e
do exterior; promover o relacionamento entre o exercício profissional e sua formação por meio
da constante e permanente aproximação entre os profissionais e a universidade, objetivando a
indissolubilidade do ensino e da pesquisa, como base do exercício profissional.
Com o início dos cursos de mestrado em turismo no Brasil, as publicações resultantes da
produção científica das primeiras titulações foram consideradas um marco na ocupação do
espaço mercadológico desses profissionais. Os anos 90 são considerados marcantes para a
categoria pela conquista do espaço por meio da participação direta no cenário do turismo
nacional. A Abbtur assume sua maturidade administrativa e ocupa espaços importantes na
política nacional do turismo, ao lado de outras entidades atuantes do trade.

SERVIÇO
Endereço: Rua Conceição Pinto Ferreira, 175 – Belo Horizonte/MG
CEP: 30750-420
Telefone: (31) 3286-1331 / Fax: (31) 3411-8796
E-mail: abbtur@uai.com.br
Site: www.abbtur.org.br
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ABBTUR – BRAZILIAN ASSOCIATION OF BACHELOR DEGREES IN TOURISM
Sérgio Fernandes Martin presides Abbtur, a civil society of private rights, non-profit, of national scope, composed by private rights legal entities, which, constituted in a form of an association, represent the class of Bachelors in Tourism and Tourismologist; being the class’ only
entity which gathers Bachelors in Tourism from the country and is present in all the States of
the Federation people who finished the Superior Tourism Courses.

Also among its goals is to watch over the class’ good image through their professional
performance, making specialized manual labor available; defend the class’ rights and interests
in all the performance fields with public powers, national, international, state organizations
and all the class , cultural or technical entities; document social and cultural activities considered relevant in the perfection point of view; carry out basic researches, studies, seminars,
courses, trainings and render technical help; set ethical principals which guide the professional
performance, watching over its Ethics Code; develop work market preservation and expansion
techniques, promoting the effective participation of the category in the national tourism growth process; promote and encourage exchanges and pacts with congenerous entities from
the country and abroad; promote the relationship between the professional exercise and their
education; through constant and permanent approximation of professionals and the university,
with the goal of indissolubility of teaching and research, as a base of the professional exercise.
With the beginning of Master degree courses in tourism in Brazil, the resulting publication
of the scientific publication of the first given titles was considered a milestone in the occupation
of the market space by these professionals. The 1990s are considered marking for the category
due to the conquest of space through direct participation in the national tourism scenario. Abbtur assumes its administrative maturity and occupies important spaces in the national tourism
politics, next to other entities performing in trade.

SERVICES
Address: Rua Conceição Pinto Ferreira, 175 – Belo Horizonte/MG
Zip code: 30750-420
Telephone: (31) 3286 -1331 Fax: (31) 3411-8796
E-mail: abbtur@uai.com.br
Web site: www.abbtur.org.br
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Founded in 1987, the entity has the purpose of: defending the rights and interests of bachelors in tourism, in all the fields of performance; developing socio-cultural activities in benefit
of the category’s perfection; carrying out researches, studies and events with the purpose of
scientific perfection of the bachelors in tourism; setting and perfecting the category’s Ethic
Code; representing the category in different public and private organization of national and
international scope; promoting the effective participation of the category in the growth process
of national tourism; encouraging exchanges and pacts with congenerous entities from the
country and abroad; promoting the relationship between the professional exercise and their
education; promoting the approximation between the education area and the market; and
contribute to the development of tourist activity.
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ABERC

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
REFEIÇÕES COLETIVAS

Lucílio T. Castelo de Luca

Presidida atualmente por Lucílio Tadeu Castelo de Luca, a Aberc – Associação Brasileira das
Empresas de Refeições Coletivas congrega as empresas prestadoras de serviço e fornecedoras
de alimentação para coletividades. A entidade tem abrangência em todo o Brasil com refeições coletivas para indústria, comércio, agronegócio, empresas de serviço, hospitais, hotéis,
penitenciárias e prisões, alimentação escolar e plataformas de petróleo. Foi fundada em 28
de fevereiro de 1984 e, desde o início, tem sua sede à Rua Estela, em São Paulo, hoje de
propriedade da Aberc.
Os objetivos da Aberc são: representar seus associados junto aos órgãos públicos e privados; assessorar, auxiliar e instrumentalizar os associados para a prestação de serviços com
qualidade, ética, legalidade e satisfação do cliente; divulgar as atividades do setor e enfatizar a
importância do trinômio: ALIMENTAÇÃO-SAÚDE = QUALIDADE DE VIDA; promover eventos,
concursos e seminários para aprimoramento constante do segmento e da alimentação com
base nutricional; assessorar a comunidade e mercado no que tange à alimentação para coletividades e refeições fora do lar; e manter grupos de estudo sobre nutrição humana e divulgar
resultados para a comunidade.

A dimensão e a importância do setor na economia nacional podem ser medidas a partir dos números gerados pelo segmento no ano 2006 – o mercado de refeições coletivas
como um todo fornece 7 milhões de refeições/
Faturamento (em bilhões de reais) aproximado de refeições para:
dia, movimenta uma cifra de 7,5 bilhões de reais
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
por ano, oferece 175 mil empregos diretos, consome diariamente um volume de 3 mil toneladas
Refeições Coletivas R$ 2,9 R$ 3,4 R$ 3,9 R$ 4,2 R$ 5,0 R$ 6,0 R$ 6,9 R$ 7,5 R$ 8,4
de alimentos e representa para os governos uma
R$ 0,7 R$ 0,7 R$ 0,5 R$ 0,5 R$ 0,4 R$ 0,5 R$ 0,6 R$ 0,7 R$ 0,7
Autogestão
receita de 1 bilhão de reais anuais entre impostos
e contribuições.

Refeições Convênio R$ 3,2 R$ 3,5 R$ 3,7 R$ 4,3 R$ 4,5 R$ 5,0 R$ 5,8 R$ 6,2 R$ 7,0
Cestas Básicas
Alimentação Convênio

Das 7 milhões de refeições em 2006 cerca de
6,2 milhões são fornecidas pelas 90 empresas filiadas à Aberc, que juntas responsabilizam-se por
R$ 1,8 R$ 2,0 R$ 2,1 R$ 2,4 R$ 2,6 R$ 3,2 R$ 3,7 R$ 3,9 R$ 4,4
90% (noventa por cento) do volume desse mercado. Calcula-se que o potencial teórico das refeições coletivas no Brasil é superior a 40 milhões de unidades diariamente, o que demonstra
que o nosso segmento ainda tem muito a crescer. O setor conseguiu manter-se estável nos
últimos anos graças, em parte, ao processo da terceirização e de desenvolvimento de novos
nichos de mercado, na presente década prevê-se crescimento de 10% ao ano, duplicando-se
em sete anos, aumentando sua participação na merenda escolar e incorporando a alimentação
em coletividades eventuais.

R$ 1,4 R$ 1,6 R$ 1,8 R$ 2,3 R$ 3,0 R$ 3,5 R$ 3,8 R$ 4,0 R$ 4,5

O segmento faz parte, em nível nacional, do setor de refeições fora do lar (Food Service)
que tem como parceiros as refeições comerciais, o “fast food”, hotéis e similares, lanchonetes
e refeições em padarias. Somos o principal fornecedor de refeições do PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego.

SERVIÇO
Endereço: Rua Estela, 515 – Bloco B –Conjunto 62 – Paraíso – São Paulo/SP
CEP: 04011-904
Telefone: (11) 5573-9835 / 5572-9070 – Fax: (11) 5571-5542
E-mail: aberc@aberc.com.br
Site: www.aberc.com.br
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ABERC – BRAZILIAN COLLECTIVE MEAL CATERERS’ ASSOCIATION
Aberc (Brazilian Collective Meal Caterers’ Association) is currently presided over by Lucílio Tadeu Castelo de Luca. The entity gathers food vendor and service provider companies for diverse
organizations. The entity encompasses all of Brazil with collective meals for industry, commerce,
agribusiness, service companies, hospitals, hotels, penitentiaries and prisons, school lunches and
oil platforms. It was founded on February 28, 1984, and it has always been headquartered at Rua
Estela, in São Paulo, which Aberc owns today.
Aberc’s objectives are: to represent its members at public and private organizations; to advise,
assist and guide members towards providing services with quality, ethics, legality and customer
satisfaction; to promote the sector’s activities and emphasize the importance of the trinomial:
FOOD + HEALTH = QUALITY OF LIFE; to promote events, contests and seminars for the constant
improvement of the segment and food based on nutrition; to advise the community and market
with regard to meals for collective organizations and food service; and, to keep study groups on
human nutrition and disclose the results to the community.

Of the 7 million meals served in 2006, about
6.2 million were supplied by the 90 Aberc member companies that together are responsible for
Meals Arrangement R$ 3,2 R$ 3,5 R$ 3,7 R$ 4,3 R$ 4,5 R$ 5,0 R$ 5,8 R$ 6,2 R$ 7,0
90% (ninety percent) of the market. It is estimated that the theoretical potential of collective meFood Baskets
R$ 1,4 R$ 1,6 R$ 1,8 R$ 2,3 R$ 3,0 R$ 3,5 R$ 3,8 R$ 4,0 R$ 4,5
als in Brazil is greater than 40 million units per
day, which demonstrates that our segment still
Food Arrangement R$ 1,8 R$ 2,0 R$ 2,1 R$ 2,4 R$ 2,6 R$ 3,2 R$ 3,7 R$ 3,9 R$ 4,4
has much room to grow. It has remained stable
over the past few years, thanks in part to outsourcing and the development of new market niches. Growth of 10% per year is projected for this
decade, doubling in seven years, increasing its participation in school lunches and incorporating
meals in eventual collective arrangements.

Self-management

R$ 0,7 R$ 0,7 R$ 0,5 R$ 0,5 R$ 0,4 R$ 0,5 R$ 0,6 R$ 0,7 R$ 0,7

At a national level, the segment is part of the food service sector and its partners include commercial meals, fast food, hotels and the like, snack bars and meals at bakeries. We are the main
supplier of meals to PAT, the Ministry of Labor and Employment’s Workers’ Meal Program.

SERVICE
Address: Rua Estela, 515 – Bloco B –Conjunto 62 – Paraíso – São Paulo/SP
CEP: 04011-904
Telephone: (11) 5573-9835 / 5572-9070 – Fax: (11) 5571-5542
E-mail: aberc@aberc.com.br
Site: www.aberc.com.br
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The importance and size of the sector in the national economy can be measured from the numbers generated by the segment in 2006. The collective meals market as a whole supplies 7 million
meals/day, generates 7.5 billion reais per year,
Approximate revenues (in billions of reais) from meals for
provides 175 thousand direct jobs, consumes 3
thousand tons of food per day and represents 1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
billion reais per year in revenue to governments
including taxes and contributions.
Collective Meals
R$ 2,9 R$ 3,4 R$ 3,9 R$ 4,2 R$ 5,0 R$ 6,0 R$ 6,9 R$ 7,5 R$ 8,4
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ABES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
SOFTWARE

Presidida por José Curcelli, a Abes – Associação Brasileira das Empresas de Software é uma entidade de classe nacional do setor de software, que congrega mais de
780 empresas no Brasil responsáveis por, aproximadamente, 85% do mercado. Fundada em 1986, os associados da Abes queriam um mercado aberto, mas havia uma
situação restritiva que tirou do país a oportunidade de competir, em razão do atraso
tecnológico. A indústria nacional insistia em desenvolver sistemas operacionais que se
diziam compatíveis com o MS-DOS, promovendo a reserva de mercado.

José Curcelli

Distribuição por Faturamento - US$

8%

6%

8%
57%

21%

Até 500 mil
500 mil a 1milhão

Um ano depois, surgiu a Lei Nº 7646/87, que foi revogada em 1998 com a edição
da nova Lei 9609/98. Timidamente, o mercado deu seus primeiros passos e a pirataria
já se insinuava como um problema de graves proporções a ser enfrentado. Em 1988,
a Abes lançou uma campanha, de cunho educativo, e em 89 iniciou ações legais
em empresas. Black & Decker, Sharp e Ceras Johnson foram algumas das grandes a
serem autuadas.
Em 1990, o governo Collor sinaliza a abertura do país para a globalização, surge
o Código de Defesa do Consumidor. A Abes e outras entidades afins traçam políticas
para o setor de informática junto ao Conselho Nacional de Informática (Conin), visando amenizar os impactos da reserva. O protecionismo se confirma inviável. Dois anos
depois, cai a reserva de mercado. O cenário começa a mudar e muitos produtores de
software nacionais alçam vôo rumo ao exterior. Nessa via de mão dupla, empresas
estrangeiras se estabelecem no Brasil e o usuário passa a ter acesso a produtos que
antes só conseguia contrabandeando ou pirateando.

1 milhão a 2 milhões
2 milhões a 5 milhões
Acima de 5 milhões

As empresas nacionais respondem bem a essa nova realidade. Canais de vendas
se expandem e o grande “boom” nas vendas de microcomputadores e software
começa a acontecer, inclusive nos supermercados e com homebanking. Surgem os
CD-ROMs, a multimídia, a Internet. O Ministério da Ciência e Tecnologia, contando
com nosso apoio, ganha o “braço-de-ferro” contra a Embratel, que pretendia monopolizar a grande rede.
Em 13 de novembro de 2002 é inaugurada a sede própria da Abes. Hoje, a entidade continua atuando em prol do setor, nas áreas legislativa e tributária, e também no
que diz respeito à instituição de políticas voltadas para o crescimento do segmento de
software no país, particularmente no que concerne à produção local de programas
de computador e pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia da informação,
além de trabalhar na defesa dos direitos autorais de programas de computador.

SERVIÇO
Endereço: Avenida Ibirapuera, 2.907 – 8º andar – Conjunto 811 – São Paulo/SP
CEP: 04029-200
Telefone: (11) 5044-7900 – Fax: (11) 5044-8338
E-mail: abes@abes.org.br
Site: www.abes.org.br
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ABES – BRAZILIAN SOFTWARE COMPANIES ASSOCIATION
Abes (Brazilian Software Companies Association) is presided over by José Curcelli.
It is a national class entity for the software sector that gathers more than 780 companies in Brazil responsible for approximately 85% of the market. It was founded in
1986. Abes members wanted an open market but there was a restrictive situation
that stripped the country of the chance to compete due to obsolete technology. National industry insisted on developing operating systems said to be compatible with
MS-DOS, promoting market reserve.

Distribution per Revenue - US$

6%

8%
57%

21%

until 500 thousand
500 thousand to 1 million

In 1990, the Collor government signaled the opening of the country to globalization and the Consumer Defense Code emerges. Abes and similar entities draw up
policies for the computer sector with the National Computer Council (Conin) hoping
to mitigate the impacts from the reserve. Protectionism proves to be unfeasible. Two
years later, the market reserve comes to an end. The setting begins to change and
many domestic software producers begin to sell abroad. With this two-way street,
foreign companies begin to set up in Brazil and the user now has access to products
that before could only be found in contraband or pirated versions.

1 million to 2 million
2 million to 5 million
Above 5 million

Domestic companies respond well to this new reality. Sales channels grow and the
huge boom in computer and software sales begins to occur even in supermarkets
and with home banking. CD-ROMs, multimedia and the Internet appear. With our
support, the Ministry of Science and Technology wins the fight against Embratel,
which intended to monopolize Internet service.
On November 13, 2002, Abes own headquarters is inaugurated. Today, the entity
continues to work on behalf of the sector in legislative and tax areas as well as with
regard to the institution of policies geared towards growth in the country’s software
segment, especially concerning the local production of computer programs and research and development in information technology as well as the defense of computer
program copyrights.

SERVICE
Address: Avenida Ibirapuera, 2.907 – 8º andar – Conjunto 811 – São Paulo/SP
CEP: 04029-200
Telephone: (11) 5044-7900 – Fax: (11) 5044-8338
E-mail: abes@abes.org.br
Site: www.abes.org.br
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8%

One year later, Law # 7646/87 was signed. It was revoked in 1998 after the writing of Law 9609/98. The market timidly took its first steps and piracy was already
insinuating it would be a serious problem to be faced. In 1988, Abes launched an
educational campaign, and in 89 it began legal action at companies. Black & Decker,
Sharp and Johnson Wax were some of the large companies to be fined.

Anuário Cebrasse
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ABLA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS LOCADORAS
DE AUTOMÓVEIS

No ano de 2007, a Abla – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, completa 30 anos
de atividades no país, representando nacionalmente o segmento. A associação vem participando
ativamente do desenvolvimento do setor, que no decorrer dos anos se configurou como ramo de
grande importância no cenário econômico brasileiro, bem como no campo social, pela geração de
empregos e arrecadação de impostos.

José Adriano Donzelli

Passadas quase três décadas após sua fundação, a Abla hoje é reconhecida por ter aberto novos
horizontes para as Empresas Locadoras de Automóveis do Brasil. A associação adotou um modelo
administrativo profissional e auto-sustentável para que, progressivamente, dependa cada vez menos da contribuição das associadas. O modelo é baseado em parcerias que, além de trazer benefícios às Locadoras, também geram recursos para a entidade.
A aplicação desta moderna filosofia tem o aval dos empresários José Adriano Donzelli e Marcello
Wallace Simonsen, respectivamente presidente e vice-presidente da Abla, que em conjunto com o
diretor-executivo Weber Mesquita, comandam Diretorias Nacional e Regional formadas por líderes
empresariais de vários Estados do Brasil. A associação acompanha de modo próximo questões que
envolvem o setor no Brasil, tais como o Código de Trânsito Brasileiro, impostos incidentes e o relacionamento com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da integração cada vez maior das
Locadoras de Automóveis na infra-estrutura turística do País.
Ações junto ao trade de turismo são um dos pontos fortes da atuação da Abla. Entre elas, destacaram-se nos últimos anos: fóruns e Conselhos Estaduais de Turismo – apoio ao Ministério do Turismo e ao Fornatur (Fórum dos Secretários de Dirigentes Estaduais de Turismo) na realização da última
rodada de reuniões de 2006, por todo o Brasil; ficou responsável pela ação de Ouvidoria; entrega de
veículo 0 km na Feira das Américas – Nos últimos três anos, a associação tem distribuído prêmios a
agentes de viagens durante o evento, realizado pela Abav – Associação Brasileira das Agências de
Viagens, por meio de um Concurso Cultural; participação em feiras, como Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, Lacime, Conotel, entre outros, e internacionais, como FIT, na Argentina, e mais recentemente, Feira da BTL (Bolsa Turismo Lisboa), em Portugal, e a FiTur (Feira Internacional de Turismo),
na Espanha. Em todas elas, a Associação divulgou a cultura do Aluguel de Automóveis para clientes,
agentes de viagens, operadores de turismo e outros setores do segmento turístico.
Realizado bienalmente pela Abla, o Fórum e Salão da Nacional da Indústria do Aluguel de Automóveis é o maior evento do setor de locadoras de automóveis no Brasil. Desde sua primeira edição,
o encontro vem atraindo grande número de profissionais das locadoras, representantes do ramo
turístico, setor automotivo e empresários de outros segmentos relacionados direta ou indiretamente
à atividade, todos interessados em saber um pouco mais sobre a realidade da locação de automóveis,
que cresce ano a ano no país.
Na oportunidade, a Abla unifica dois eventos paralelos. Enquanto no Fórum se concentram discussões, debates e palestras sobre os assuntos de interesse das locadoras de automóveis – neste ano
o tema do encontro é qualificação profissional e certificação empresarial –, o Salão reúne fabricantes
de veículos, seguros, rastreamento, acessórios, vidros, tecnologia, brindes, entre outras, interessadas
em expor seus produtos e serviços às empresas do setor.
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ABLA – BRAZILIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE RENTAL COMPANIES
In 2007, ABLA (Brazilian Association of Automobile Rental Companies) celebrates its 30th anniversary representing the segment throughout the country. The association has been actively participating
in sector development. Over the years it has taken on increasingly more importance in the Brazilian
economic scenario, as well as in the social area through the generation of jobs and tax revenues.
Almost three decades after its foundation, Abla is now recognized for expanding the horizons for
Brazilian Automobile Rental Companies. The association has adopted a professional and self-sustainable administrative model so it can progressively depend less and less on member contributions. The model is based on partnerships that benefit the Rental Companies and generate resources for the entity.

Actions with the tourism trade are some of Abla’s strong points. Those that stand in recent years include: State Tourism Councils and forums – support for the Ministry of Tourism and Fornatur
(Forum for State Secretaries of Tourism Directors) in holding the last round of meetings in 2006,
throughout Brazil; responsible for Ombudsman actions; awarding of a new vehicle at the Americas
Fair – Over the past three years, the association has awarded travel agents during the event held
by Abav – Brazilian Association of Travel Agencies through a Cultural Contest; participation at fairs,
like the Tourism Fair – Brazilian Itineraries, Lacime, Conotel, and others, and international fairs like
FIT, in Argentina, and more recently, the BTL Fair (Bolsa Turismo Lisboa), in Portugal, and FiTur (International Tourism Fair), in Spain. At all these events, the Association promoted Automobile Rental
to customers, travel agents, tourism operators and other tourism segments.
The National Automobile Rental Industry Fair and Forum is held biannually by Abla. It is the largest
event for automobile rental companies in Brazil. Since its first edition, the meeting has been attracting a
large number of professionals from rental companies, representatives from the tourism and automotive
sectors and businessmen from other segments directly or indirectly related to the activity, all interested in
learning a little more about the reality of automobile rentals, a segment that is growing year by year.
Abla takes advantage of the opportunity and runs two parallel events. While the Forum presents
discussions, debates and lectures about issues of interest to automobile rental companies (this year
the meeting’s theme is professional qualification and business certification), the Fair gathers vehicle
manufacturers, insurance companies, tracking firms, accessories, glass, technology and gift companies
and others interested in exhibiting their products and services for sector companies.

SERVICE
Address: Rua Estela, 515 – Bloco A – 5º andar – São Paulo/SP
CEP: 04011-904
Telephone: (11) 5087-4100 – Fax: (11) 5082-1392
Site: www.abla.com.br

167

Anuário Cebrasse

The application of this modern philosophy has the approval of businessmen José Adriano Donzelli and
Marcello Wallace Simonsen, Abla president and vice-president, respectively. Together with executive director Weber Mesquita, they head the National and Regional Boards comprised of business leaders from
several states in Brazil. The association closely accompanies issues that involve the sector in Brazil, such as
the Brazilian Traffic Code, taxes and the relationship with the Executive, Legislative and Judicial branches,
as well as the growing integration of the Automobile Rental Companies in the country’s infrastructure.

Anuário Cebrasse

Conselho Consultivo

ABRAT

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Carlos Ferraz Alvin do Amaral Gurgel preside a Abrat – Associação Brasileira
de Empresas de Tecnologia da Informação, entidade fundada em 1989 com o
objetivo de profissionalizar o setor de serviços em tecnologia da informação e
promover seu desenvolvimento e sua defesa.

Carlos Ferraz Alvin do Amaral Gurgel

A entidade, sem fins lucrativos, reúne empresas de pequeno, médio e grande
porte em todo o Brasil, que tenham atuação destacada no segmento de serviços
em tecnologia da informação e tenham real interesse no seu aprimoramento.
A Abrat representa um setor com mais de 4 mil empresas no Brasil, que
atendem desde pessoas físicas até grandes corporações, oferecendo-lhes serviços de qualidade que compreendem: suporte técnico de hardware e software; projetos de comunicação, rede e segurança; implantação e gerenciamento
de equipes de help desk; assistência técnica a toda linha de equipamentos
disponíveis no Brasil; comercialização e locação de equipamentos; projetos
de terceirização e outsourcing, parciais ou totais, dos recursos de tecnologia
da informação dos clientes; comercialização, implantação e treinamento de
softwares de apoio; e desenvolvimento, comercialização e implantação de
sistemas aplicativos.
As empresas de serviços de tecnologia da informação empregam diretamente mais de 420 mil profissionais qualificados, além de proporcionar importante
meio de colocação para os jovens que saem das escolas técnicas em busca do
primeiro emprego.
A Abrat representa um setor extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, que necessita intensamente dos recursos oferecidos pela
tecnologia da informação, e que precisam manter esses recursos em perfeito
funcionamento e utilizados de forma eficaz e segura.
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ABRAT – BRAZILIAN ASSOCIATION OF INFORMATION TECHNOLOGY COMPANIES
Carlos Ferraz Alvin do Amaral Gurgel presides over Abrat – Brazilian Association of Information Technology Companies. The entity was founded in 1989 with
the objective of professionalizing the information technology service sector and
promoting its development and defense.
The nonprofit entity gathers small, mid-sized and large companies throughout
Brazil that stand out in the information technology service sector and have real
interest in improvement.

Information technology service companies provide direct employment to more
than 420 thousand qualified professionals as well as an important means to place
youths who finish technical schools in search of their first job.
Abrat represents an extremely important sector for Brazil’s development, which is in great need of the resources offered by information technology, and that
needs to maintain these resources in perfect operation, used both effectively and
safely.
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Abrat represents a sector with more than 4 thousand companies in Brazil that
serve from individuals to large corporations, offering quality services that include:
technical hardware and software support; communication, network and security
projects; implementation and management of help desk teams; technical assistance for the entire line of equipment available in Brazil; equipment sales and
rentals; partial or whole subcontracting and outsourcing projects for customer
information technology resources; sales, installation and training in support software; and development, sales and installation of application systems.

Anuário Cebrasse

Conselho Consultivo

ABTA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO
POR ASSINATURA

Em 1989, surgia em São Paulo a Associação Brasileira de Antenas Comunitárias – Abracom –, com o objetivo de promover os interesses das empresas que exploravam comercialmente o serviço de retransmissão dos
sinais das emissoras de televisão aberta, por meio de cabo coaxial, nas cidades em que havia má-qualidade de
recepção, devido à altitude ou a acidentes geográficos.

Alexandre Annenberg

Os empresários da área eram conhecidos como “antenistas” e foram, na realidade, os pioneiros da TV por
assinatura no Brasil. Como o negócio se estendeu, com relativo sucesso, às cidades serranas do Rio de Janeiro,
de São Paulo e de Minas Gerais, os “antenistas” decidiram criar uma entidade de classe, que melhor pudesse
promover seus interesses comuns. Com o grande crescimento e a ampliação do escopo das atividades de seus
associados, a Abracom foi transformada, em 1993, em Associação Brasileira de TV por Assinatura – Abta.
A invenção do televisor no início do século passado revolucionou as comunicações e teve impactos profundos sobre a cultura e a sociedade. A inquietação motivou a constante evolução no aparelho e nas tecnologias de transmissão. A TV por assinatura finalmente
trouxe a digitalização do som e da imagem, a interatividade e colocou o mundo num novo line up,
com centenas de canais.
No Brasil, assim como em todo o mundo, a TV
por assinatura chegou para ficar e assumiu de vez
seu lugar nos lares. Uma indústria jovem, que, em
dez anos, ultrapassou os jornais e as revistas em
faturamento para se posicionar como a segunda
mídia do país, atrás apenas da TV aberta.
Novas perspectivas se abrem com a convergência. Num ambiente comum, trafegam bits, bites,
som e imagem. Na velocidade de um clique, seja no controle remoto ou no mouse, a
TV por assinatura leva entretenimento, lazer, cultura e educação aos assinantes de TV e
de Internet em alta velocidade.
Numa postura ativa diante de todos estes movimentos, a Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura – Abta – congrega os operadores, os programadores e os fornecedores do setor. Desde sua fundação, vem orientando e defendendo os interesses
dos associados em assuntos legislativos, tributários, técnicos e mesmo específicos de
cada tecnologia ou segmento que compõe indústria.
A Abta é a voz do setor nas relações com o governo e com o mercado. Tem um
papel fundamental para o desenvolvimento da indústria ao investir em estudos e publicações e ao fomentar a troca de informações, promovendo debates, eventos e campanhas, seja junto ao público interno ou externo. Em sintonia com as tendências mundiais
e as constantes mudanças do mercado, a Abta transpõe os limites da própria indústria e adota uma postura
focada na melhoria da qualidade e no crescimento da TV por assinatura no Brasil.
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ABTA - BRAZILIAN PAID TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION
Abracom (Brazilian Paid Telecommunications Association) was founded in 1989 with the objective of promoting
the interests of companies that commercially explored the signal retransmission service of free-to-air television stations using coaxial cables in cities with poor reception due to altitude or geographic irregularities.
The businesspeople in the area were known as “antennae companies” and in reality they were the pioneers of
paid TV in Brazil. Since the business spread with relative success to mountain cities in Rio de Janeiro, São Paulo and
Minas Gerais, the “antennae companies” decided to form a class entity that could best promote common interests.
With the great growth and expansion of the scope of member activities, Abracom became Abta (Brazilian Paid Telecommunications Association) in 1993.
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In Brazil, as well as the rest of the world, paid
TV is here to stay and has assumed its place in
people’s homes. This new industry surpassed the
earnings of newspapers and magazines in just ten
years, positioning itself as the second media in the
country, only trailing free-to-air TV.

New perspectives appear with this convergence. Bits, bytes, sound and
image travel in a common environment. At the speed of a click, whether with
the remote control or mouse, paid TV brings entertainment, leisure, culture
and education to TV and high-speed Internet subscribers.
In an active move in face of all this activity, the Brazilian Paid Telecommunications Association - Abta - gathers sector operators, programmer and suppliers. Ever since its foundation, it has been guiding and defending member
interests in legislative, tax, technical and even technology or segment specific
issues that comprise the industry.
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Abta is the sector’s voice in relations with the government and the market.
It plays a fundamental role in industry development by investing in studies and
publications and by promoting the exchange of information, debates, events and campaigns with both the internal
and external public. Abta is in tune with global trends and the constant changes in the market. It goes beyond the
limits of its own industry and adopts a position that focuses on improvements in quality and the growth of paid
television in Brazil.
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ADVB

ASSOCIAÇÃO DOS DIRIGENTES DE VENDAS E
MARKETING DO BRASIL

A ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil iniciou suas
atividades em meados da década de 50, um período em que o Brasil dava seus primeiros passos rumo à revolução industrial e os produtos e serviços eram apresentados à sociedade sem
nenhuma pesquisa ou estratégia prévia. Seu objetivo sempre foi de divulgar o sucesso da gestão
empresarial, além de fornecer ferramentas que auxiliem o desenvolvimento das estratégias de marketing, como reconhecimentos, seminários, fóruns empresariais e cursos.
Com os reconhecimentos TOP de Vendas, de Marketing, de RH, de Ecologia, Social, Personalidade de Vendas, Líder Empresarial Nacional de Responsabilidade Social, Campeões de Vendas, dentre
outros, a entidade consagrou-se no mundo empresarial por sua credibilidade. Além destas homenagens, suas outras atividades contribuem para a promoção da maior rede de negócios do País.
Miguel Ignatios

História de sucesso – Em 29 de maio de 1956, homens de vendas deram início ao projeto de
criação da ADVB, num período no qual essa atividade não tinha técnica. Era feita no improviso.
Assim, William James Pepper, alto executivo da Johnson & Johnson do Brasil, em companhia de Lacé
Brandão, Jurandyr de Castro, Ítalo Eboli, Henry Trieschman, Gastão Pupo Jr., Luiz Brandi e Paschoal
Ricardo Neto, entre outros, criaram a ADVB. Sob a presidência de William James Pepper, a associação
fundou sua primeira sede em uma sala da Câmara Americana de Comércio. Logo surgiria o lema da
entidade: “Melhor padrão de vida para todos através das vendas”.
No início, não havia cursos prontos, formatados, mas homens de vendas, diretores de várias empresas discutindo e trocando informações. O primeiro curso de Supervisores aconteceu em 1959.
Começaram, então, a surgir na ADVB eventos do tipo “Melhores Profissionais do Ano” – hoje Prêmio
Campeões de Vendas –, festas comemorativas, seminários e premiações. Tudo isso foi marcando a
presença da entidade no mercado.
Na década de 70, a associação expande sua área de ação e surgem novas sedes em vários Estados: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará e Rio de Janeiro.
Ires (Instituto da Responsabilidade Social da ADVB) – Fundado em 1996, o Ires realiza um trabalho
de conscientização dos empresários para que tenham ações éticas e cidadãs junto à sociedade e
dentro de sua própria organização. As ferramentas utilizadas pelo Instituto são cursos sobre gestão
da responsabilidade social corporativa, workshops, seminários, fóruns, palestras e debates. Sempre
com o intuito de auxiliar o meio empresarial a encontrar instrumentos que favoreçam a construção de
valores, nos quais a responsabilidade social com o ser humano e com as questões ambientais possa
ser elemento estratégico na atuação das organizações.
O Ires incentiva a produção intelectual, com apoio e coordenação de trabalhos sobre o tema,
usando a vivência dos membros do Conselho Deliberativo e Consultivo do Instituto, das parcerias
com o meio acadêmico e de pensadores próximos à entidade.
Dentre outras atividades realizadas pelo IRES, destacam-se: apoio ao Top Social, realização da
Pesquisa Nacional sobre Responsabilidade Social nas Empresas.
FBM (Fundação Brasileira de Marketing) – A FBM é uma entidade que produz conteúdo e informações para a capacitação profissional na área de marketing e de outras áreas de gestão empresarial.
As ferramentas desenvolvidas pela Fundação para o enriquecimento desses profissionais são cursos
de especialização, seminários, fóruns, congressos, pesquisas e biblioteca/videoteca técnica.
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ADVB – ASSOCIATION OF SALES AND MARKETING EXECUTIVES OF BRAZIL
The ADVB (Association of Sales and Marketing Executives of Brazil) began its activities in the mid
1950s when Brazil was taking its first steps towards the industrial revolution and the products and
services were introduced to society without any prior research or strategy. Its objective was always to
disclose the success of business management and to supply tools that help develop marketing strategies such as recognition, seminars, business forums and courses.
With the TOP in Sales, Marketing, HR, Ecology, Social, Sales Personality, National Social Responsibility Business Leader, Sales Champions and other awards, the entity became renowned in the business world for its credibility. Besides these awards, its other activities contribute towards promoting
the country’s largest business network.
Success story – On May 29, 1956, sales representatives began to create the ADVB during a period
when this activity had no technique. It was done on the spur of the moment. Thus, William James Pepper,
a top executive at Johnson & Johnson do Brasil, with Lacé Brandão, Jurandyr de Castro, Ítalo Eboli, Henry
Trieschman, Gastão Pupo Jr., Luiz Brandi and Paschoal Ricardo Neto, among others, founded the ADVB.
With William James Pepper as president, the association established its first headquarters in a room at
the American Chamber of Commerce. The entity’s motto soon appeared: “Better standard of living for
all through sales.”

In the 1970s, the association expands its area of operation and new headquarters begin to emerge in several states: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará and Rio de Janeiro.
Ires (ADVB Social Responsibility Institute) – Founded in 1996, Ires carries out a job to make businesspeople aware of the need for ethical and citizen oriented actions with society and within their
organizations. The tools used by the Institute are courses on corporate social responsibility management, workshops, seminars, forums, lectures and debates. This is always done with the objective of
helping the business environment find instruments that favor the building of values in which social
responsibility towards the human being and towards environmental issues can be a strategic element
in the organization’s operations.
Ires encourages intellectual production by supporting and coordinating work on the subject using
the experience of the Institute’s Deliberative and Advisory Board members, partnerships with the
academic world and thinkers recognized by the entity.
Other IRES activities include: support of the Top Social, holding the National Survey on Social
Responsibility at Companies.
FBM (Brazilian Marketing Foundation) – The FBM is an entity that produces content and information for professional capacity building in the marketing and other business management areas. The
tools developed by the Foundation for the enrichment of these professionals include specialization
courses, seminars, forums, congresses, research and technical library/video library.
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In the beginning, there were no ready-made, formatted courses, but rather sales representatives, directors from several companies, discussing and exchanging information. The first course for Supervisors
was held in 1959. That is when events began to emerge at the ADVB like the “Best Professionals of the
Year”, today’s Sales Champions Award, commemorative parties, seminars and award ceremonies. All
this highlighted the entity’s presence in the market.

Anuário Cebrasse
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ANCLIVEPA-SP

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

Marco Antonio Gioso

No Rio de Janeiro de 1957, então capital do país, os veterinários perceberam o crescimento do
mercado voltado aos pequenos animais, parte em conseqüência da própria industrialização
que, provocando saída do campo, levava para os grandes centros o hábito de possuir criações como cães,
gatos e aves. Dessa percepção nasceu a primeira Associação de Veterinários de Pequenos Animais, definindo
acentuadamente a área de atuação e esboçando o primeiro esforço de educação continuada, exigência que
em outros países constituía fator de pressão sobre os profissionais.
Seguindo o exemplo da entidade carioca, profissionais de São Paulo se reuniram em 1975 para constituir
o que se tornou, em 30 de agosto de 1979, a Anclivepa-SP (Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais). Foi uma assembléia geral no câmpus da cidade universitária Armando Salles de Oliveira,
com um representativo número de profissionais que nasceu, sob o signo da ciência e do interesse no desenvolvimento de centenas de profissionais que vislumbravam o crescimento do setor.
A maioria dos participantes da assembléia era de acadêmicos que, percebendo as transformações do país
e a sua gradual mudança para uma sociedade mais urbana, compreendeu a necessidade da medicina veterinária
também se adequar à realidade.
A Anclivepa-SP relata atualmente o cumprimento de todas as propostas constantes dos estatutos criados
naquela ocasião e constitui, hoje, uma das mais sólidas instituições veterinárias existentes no país. A participação
em seus quadros é optativa, o que reforça seu valor, pois os mais de 1.000 profissionais que integram o seu quadro, o fazem de maneira espontânea, exclusivamente para se beneficiar das iniciativas como os cursos, palestras,
seminários e congressos que ocorrem todos os anos, cada vez com maior número de participantes.
O Congresso Paulista de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, o Conpavepa, é um dos melhores exemplos do sucesso da ação da Anclivepa-SP. Em sua 7º edição (2007), congregou mais de 1.500 profissionais de
todo o Brasil para a participação em mais de 80 palestras ministradas por professores de reputação internacional
que, a convite da entidade, apresentam suas experiências, e com aproximadamente 300 trabalhos científicos
recebidos pelo evento, sempre sob o patrocínio das maiores e melhores empresas dedicadas ao setor.
Paralelamente ao Congresso realiza-se a maior feira da América Latina dedicada aos pequenos animais: a Pet South America, iniciativa que no ano de 2006 atraiu mais de 250 expositores e mais de 21 mil visitantes, demonstrando
o vigoroso crescimento do mercado de produtos destinados aos animais de companhia.
Além do Conpavepa, a Anclivepa-SP organiza curso de especialização (lato sensu) em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi, alguns de longa duração e outras iniciativas de interesse dos profissionais como
palestras e seminários sobre as especialidades e temas específicos. Atualmente a Associação possui um conjunto
de salas no 11ª andar da Avenida Faria Lima, 1616, onde realiza seus eventos e cursos além de prestar todo o
suporte à classe, oferecendo, entre outros benefícios, o seguro de vida, seguro profissional, seguro de saúde,
assessoria jurídica e diversos programas de valorização profissional e apoio.
Atualmente, a Anclivepa tem em seu quadro diretor os melhores profissionais da medicina veterinária especializada em pequenos animais. Sob a presidência do Prof. Dr. Marco Antonio Gioso, que além de professor de
cirurgia na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, também atua na diretoria da SPMV (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária), e na Abov (Associação Brasileira de Odontologia Veterinária), é membro representante da diretoria da Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Brasil, na entidade
atuam diversos profissionais, professores e clínicos de toda a região da Grande São Paulo.
Em 2009, a Anclivepa-BR, em parceria com a SBMV e sob a coordenação da Anclivepa-SP realizará, em São
Paulo, o Congresso Mundial das Associações de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA), ocasião em
que reunirá mais de 4 mil profissionais de todo o mundo, confirmando o prestígio que a categoria de médicos
veterinários de pequenos animais gozam, no Brasil, graças à atuação de entidades como a Anclivepa-SP.
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ANCLIVEPA-SP – BRAZILIAN ASSOCIATION OF VETERINARIAN CLINICS FOR SMALL ANIMALS
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In Rio de Janeiro in 1957, when it was still the nation’s capital, veterinarians noticed the growth of the market geared towards small animals, partly as a consequence of industrialization. As the people left the fields, they brought with
them to the cities their habit of raising animals like dogs, cats and birds. This observation gave rise to the Association of
Veterinarians for Small Animals, purposely defining its area of operation and outlining the first effort towards continued
education, a demand that in other countries was already being pressed upon their professionals.
The São Paulo professionals followed the Rio entity’s example and in 1975 they gathered to form what became
Anclivepa-SP (Brazilian Association of Veterinarian Clinics for Small Animals) on August 30, 1979. It started with the
general assembly that met on the Armando Salles de Oliveira city university campus with a representative number of
professionals. The entity was thus born under the sign of science and interest in the development of hundreds of professionals who projected the sector’s growth.
Most of the participants at the assembly were college students who perceived the country’s transformations and the
gradual change to a more urban society and understood the need for veterinary medicine to also adjust to this reality.
Anclivepa-SP currently reports compliance with all the proposals in the statutes created at that time, thus shaping one
of the most solid veterinary institutions in the country today. Participation is optional and this further reinforces its value
since the more than 1000 professionals who are part of the entity do so spontaneously, exclusively to benefit from its
initiatives, such as the courses, lectures, seminars and congresses that are held every year, with ever larger numbers.
The São Paulo Congress for Veterinary Clinics of Small Animals, Conpavepa, is one of the best examples of AnclivepaSP’s successful actions. At its 7th edition (2007), it gathered more than 1500 professionals from all over Brazil to participate in more than 80 lectures given by internationally renowned professors invited by the entity and who presented
their experiences. The event also received approximately 300 scientific studies, always sponsored by the largest and best
companies in the sector.
The largest fair dedicated to small animals in Latin America is held parallel to the congress. In 2006, Pet South America attracted more than 250 exhibiters and more than 21 thousand visitors, demonstrating the vigorous growth of the
market for pet products.
Besides Conpavepa, Anclivepa-SP also organizes specialization courses (lato sensu) with the Anhembi Morumbi
University, some of long duration and others that are initiatives of interest to the professionals, such as lectures and
seminars about specialties and specific themes. The Association currently has a set of rooms on the 11th floor of Faria
Lima Avenue, 1616, where it holds its events and courses and provides all the necessary support to the class, offering,
among other benefits, life insurance, health insurance, legal assistance and several professional valorization and support
programs.
Anclivepa currently has the best veterinary medicine professionals specialized in small animals on its board. The president is Prof. Dr. Marco Antonio Gioso. He is a professor of surgery at the College of Veterinary Medicine and Animal
Husbandry and also a board member of the SPMV (São Paulo Society of Veterinary Medicine) and Abov (Brazilian Association of Veterinary Dentistry). He is also a representative member of the board at the Brazilian Association of Veterinary
Clinics for Small Animals. Several professionals, professors and clinicians from the entire Greater São Paulo region work
at the entity.
In 2009, Anclivepa-BR, in partnership with SBMV and under the coordination of Anclivepa-SP will hold the World
Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA) in São Paulo, which will gather more than 4 thousand professionals from around the world, confirming the prestige enjoyed by small animal veterinary doctors in Brazil thanks to
entities like Anclivepa-SP.

SERVICE
Address: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1616 – 11º andar – Conjunto 1.106 – Ed. Barão de Água Branca – Jardim Paulistano – São Paulo/SP
CEP: 01451-001
Telephone: (11) 3813-6568/3815-5520 – Fax (11) 3032-5379
E-mail: info@anclivepa-sp.org.br
Site: anclivepa-sp.org.br
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ANFAC

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS SOCIEDADES
DE FOMENTO MERCATIL – FACTORING

O fomento mercantil é uma realidade em 67 países e presta serviços de apoio às pequenas e médias empresas.
No Brasil, o segmento representa 1,6% do PIB. No dia 11 de fevereiro de 2007, a Anfac – Associação Nacional das
Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring, completou 25 anos de trabalho em prol da atividade, do mercado e
das empresas de fomento mercantil.
Atualmente, o seleto quadro associativo da Anfac é composto de 746 empresas que, em 2006, formalizou
contratos e atendeu a mais de 125 mil pequenas e médias empresas notadamente, do setor produtivo industrial.
O fomento mercantil é definido pela entidade como atividade mercantil mista atípica, resultante da combinação de
duas modalidades operacionais distintas que se complementam, quais sejam: a prestação de serviços de suporte e
Luiz Lemos Leite
apoio gerencial, conjugados com a aquisição de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis ou de prestação
de serviços. O fomento mercantil, quando bem praticado, é responsável por expandir os ativos, aumentar as vendas,
eliminar endividamento e transformar vendas a prazo em vendas à vista das suas empresas-clientes.
Em 2006, o segmento movimentou cerca de R$ 60,3 bilhões no Brasil, gerando dois milhões de empregos de
forma direta e indireta. As operações são contratadas entre empresas com prazos de até um ano. Vale lembrar que
as empresas de fomento mercantil não atuam no mercado financeiro.
Desde que foi fundada, a Anfac luta pela regulamentação do setor. No segundo semestre de 2006, obteve uma
conquista importante, a aprovação do projeto de Lei, o PLC nº 13/2007, que após tramitar pela Câmara dos Deputados, hoje, encontra-se no Senado, e muito em breve será aprovado.
O setor de fomento mercantil movimentou um volume de R$ 60,3 bilhões em 2006, o que representa um
aumento de 17,65% sobre o ano anterior, quando o valor gerado pelas transações foi de R$ 51 bilhões, de acordo
com levantamento estatístico realizado pela Anfac. Para 2007, as projeções da Anfac indicam um crescimento
ainda maior, da ordem de 22,5% sobre o realizado em 2006, quando o giro da carteira deverá atingir cerca de R$
75 bilhões.
De acordo com as últimas estatísticas, referentes ao ano de 2006, o fomento mercantil realizou operações da
ordem de 1.134 trilhão de euros em todo o mundo. O Brasil contribui com 15% das operações no continente
americano. Da carteira mundial do fomento mercantil, a Europa se destaca pela maior movimentação, 807 bilhões
de euros, o que significa 71% do total. Em seguida, estão praticamente empatados o continente asiático – cujas
operações somaram 150 bilhões de euros, equivalentes a 13,13% do total – e as
três Américas, que juntas movimentam 141 bilhões de euros, o que corresponde a
Geração de empregos
12,34%. Já a Oceania, com destaque principalmente para Austrália e Nova ZelânCerca de 125 mil empresas, pequenas e médias de vários segdia, abocanhou uma fatia de 2,47 %, sendo responsável por operações de 28 bimentos da economia, se beneficiam dos serviços prestados pelas
lhões de euros. Por fim, a África movimentou 8,5 bilhões de euros, o que representa
empresas de fomento mercantil, originando mais de 2 milhões de
apenas 1,13% da carteira mundial do fomento mercantil.
empregos diretos e indiretos em todo o País. O setor metalurgia
Segundo o estudo, em 2006, foram estruturados mais quatro FIDCs, em conforé o que mais utilizou o fomento mercantil (25,5%), seguido de
midade com o Projeto Anfac, encerrando o ano com cinco FIDCs em plena operação
outras indústrias (19,50%), empresas comerciais (17,5%) e prescom patrimônio líquido da ordem de R$ 55 bilhões. No primeiro semestre de 2007,
tação de serviços (14%). O perfil do empresário de fomento merjá são nove FIDCs em operação, acumulando R$ 80 milhões de patrimônio líquido
cantil também é muito diversificado e composto por economistas
e até o final deste ano, mais seis devem ser implantados, totalizando 15 fundos.
(28%), administradores (22%), advogados (20%), engenheiros
“A estruturação de um FIDC nos moldes do Projeto Anfac possibilita a geração de
(15%), contadores (10%) e outros profissionais (5%). Segue um
liquidez, a alavancagem financeira e, em conseqüência, a estabilidade do ‘funding’,
quadro comparativo da evolução do setor nos últimos três anos.
a redução dos custos e dos riscos” avalia Luiz Lemos Leite, presidente da Anfac.

SERVIÇO
Endereço: Rua Teixeira da Silva, 217 – 9º andar – Paraíso – São Paulo/SP
CEP: 04002-905
Telefone: (11) 3549-4855 – Fax: (11) 3549-4866
E-mail: anfac@anfac.com.br
Site: www.anfac.com.br
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ble of the sector’s evolution over the past three years.

the reduction in costs and risks,” Luiz Lemos Leite, Anfac president.

SERVICE
Address: Rua Teixeira da Silva, 217 – 9º andar – Paraíso – São Paulo/SP
CEP: 04002-905
Telephone: (11) 3549-4855 – Fax: (11) 3549-4866
E-mail: anfac@anfac.com.br
Site: www.anfac.com.br
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Factoring is a reality in 67 countries and it provides support services to small and mid-sized countries. In
Brazil, the segment represents 1.6% of GDP. On February 11, 2007, Anfac (Brazilian Factoring Association)
celebrated its 25th anniversary working on behalf of activity, the market and factoring companies.
Anfac’s select membership is currently comprised of 746 companies. In 2006, it formalized contracts and
served more than 125 thousand small and mid-sized companies mainly in the industrial sector. Factoring is
defined by the entity as an atypical mixed mercantile activity that results from the combination of two different types of operations that complement each other, which are: providing management and support services
together with the acquisition of credit rights that result from providing services or sales. When well-practiced,
factoring is responsible for expanding assets, increasing sales, eliminating debt and transforming term sales into
cash sales for its customer companies.
In 2006, the segment moved nearly R$ 60.3 billion in Brazil, generating two million direct and indirect
jobs. The operations are contracted between companies with terms of up to one year. It is important to
remember that factoring companies did not operate in the financial market.
Ever since it was founded, Anfac has fought for sector regulation. In the second semester of 2006, it
obtained an important achievement: approval of Law # 13/2007, which after going through House of Representative proceedings is now in the Senate, where it shall soon be approved.
The factoring sector moved R$ 60.3 billion in 2006, which represents an increase of 17.65% over the
year before, when transactions totaled R$ 51 billion, according to a statistical study carried out by Anfac.
For 2007, Anfac projects even greater growth of around 22.5% over 2006, when the portfolio’s turnover
should reach R$ 75 billion.
According to the latest statistics that refer to 2006, factoring operations totaled 1.134 trillion Euros
around the world. Brazil contributed with 15% of American continent operations. In factoring’s global portfolio, Europe stands out with the most activity, 807 billion Euros, or 71% of the total. This is followed by the
Asian continent, with operations totaling 150 billion Euros, or 13.13% of the total, and the three Americas,
which together were responsible for 141 billion Euros, or 12.34%.
Oceania, with an emphasis on Australia and New Zealand, grabJob generation
bed 2.47 %, being responsible for 28 billion Euros. Africa is in last
About 125 thousand small and mid-sized companies from vawith 8.5 billion Euros in activity, which represents only 1.13% of
rious segments of the economy benefit from the services provithe global factoring portfolio.
ded by factoring companies, leading to more than 2 million direct
According to the study, in 2006, four more FIDCs were structured
and indirect jobs throughout the country. The metallurgy sector
in compliance with the Anfac Project, closing the year with five FIDCs
sought factoring companies the most (25.5%), followed by other
in full operation with net equity of about R$ 55 billion. In the first seindustries (19.50%), commercial companies (17.5%) and service
mester of 2007 there are already nine FIDCs in operation, accumulacompanies (14%). The factoring businessperson’s profile is also
ting R$ 80 million in net equity, and by the end of this year, six more
very diversified and comprised of economists (28%), adminiswill be implemented for a total of 15 funds. “Structuring an FIDC in
trators (22%), attorneys (20%), engineers (15%), accountants
compliance with the Anfac Project permits the generation of liquidity, financial leverage, and as a consequence, funding stability and
(10%) and other professionals (5%). We show a comparative ta-
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APIMEC

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E
PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO
DO MERCADO DE CAPITAIS

A Apimec – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, constituída em 1970, é uma entidade com fins técnicos e culturais
e não-lucrativos, conhecida e respeitada nacional e internacionalmente. Hoje, são
aproximadamente 1.500 profissionais de investimentos, distribuídos nas seis regionais da Apimec (Sul, SP, RJ, MG, DF e NE).
Álvaro Bandeira

A associação é dirigida por um conselho-diretor, sendo que o presidente e o vice
são eleitos diretamente pelos associados das regionais e os conselheiros são os seis
presidentes das regionais. Além do conselho-diretor, existe uma diretoria-executiva
cuja presidência e vice são exercidas pelo presidente e vice do conselho e quatro
diretores indicados pelo presidente.
Em 1992, a entidade foi a primeira do mercado financeiro a dar início às discussões sobre a Sustentabilidade Empresarial no Brasil, que conta atualmente com
índice na Bovespa. A Apimec realiza uma série de cursos básicos, bem como MBAs,
reuniões com empresas, visitas a parques fabris, seminários, palestras, mesas-redondas e reuniões técnicas.
Iniciada em 2001, a Certificação visa garantir mais qualificação aos profissionais de
investimentos. A partir do programa, a associação passou a fornecer o CNPI – Certificado Nacional do Profissional de Investimento e o CIIA – Certified International Investment Analyst, concedidos pela ACIIA, da qual a Apimec é uma das fundadoras.
A entidade também realiza o Prêmio Apimec, que tem o objetivo de destacar profissionais, empresas e órgãos que contribuam para o aprimoramento técnico e o desenvolvimento do mercado de capitais. As categorias são: Profissional de Investimentos,
Companhia Aberta, Profissional de Relação com Investidores, Veículo de Comunicação
e Especial. Nas regionais são: Profissional de Imprensa e Especial Regional.

SERVIÇO
Sede Brasília
SHC/SUL CR, quadra 507, bloco C, nº 21 – 2º pavimento – Brasília/DF
CEP: 70351-530
E-mail: apimec@apimec.com.br
Site: www.apimec.com.br
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APIMEC – ASSOCIATION OF CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYSTS
Apimec (Association of Certified International Investment Analysts) was founded in 1970. It is a nonprofit, technical and cultural entity known and respected
both nationally and internationally. Today, there are approximately 1500 investment professionals distributed over the six Apimec regions (Sul, SP, RJ, MG, DF
and NE).
The association is run by a board where the chairman and vice-chairman are
elected directly by the regional members and the board members are the six regional presidents. Besides the board of directors, there is also an executive board
whose president and vice-president are the board’s chairman and vice-chairman
plus four members appointed by the president.

Certification began in 2001 and it aims to guarantee greater qualification to the
investment professionals. From the program, the association began to grant the
CNPI – Certified National Investment Analyst and the CIIA – Certified International
Investment Analyst, granted by the ACIIA, of which Apimec is one of the founders.
The entity also holds the Apimec Award, which aims to highlight the professionals, companies and bodies that contribute to the technical improvement and development of capital markets. The categories are: Investment Professional, PubliclyHeld Company, Investor Relations Professional, Communication Vehicle and Special.
At the regional branches, they are: Press Professional and Special Regional.

SERVICE
Brasília Headquarters
SHC/SUL CR, quadra 507, bloco C, nº 21 – 2º pavimento – Brasília/DF
CEP: 70351-530
E-mail: apimec@apimec.com.br
Site: www.apimec.com.br
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In 1992, the entity was the first from the financial market to begin discussions
on Corporate Sustainability in Brazil, which currently has an index on the Bovespa.
Apimec holds a series of basic courses as well as MBAs, meetings with companies,
factory visits, seminars, lectures, roundtables and technical meetings.
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ASSERTTEM

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS
E TRABALHO TEMPORÁRIO

A Associação Brasileira de Serviços Terceirizáveis e Trabalho Temporário foi criada em 1970 para congregar e defender os interesses das empresas atuantes neste
importante setor. Ela representa a atividade frente aos poderes constitucionais e
luta pela flexibilização da Legislação Trabalhista. É a legítima voz destes importantes segmentos econômicos que representam quase 20% do PIB Nacional de
Serviços, atuando em todo o Brasil na defesa da ética, qualidade, credibilidade e
confiança que suas associadas agregam aos seus serviços.

Johannes Antonius Maria Wiegerinck

É uma entidade pioneira na defesa do Trabalho Temporário no Brasil, sendo
reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público do
Trabalho e Previdência Social, como legítima representante do setor. O desenvolvimento de cursos, palestras, seminários e conferências asseguram a atualização
da classe empresarial do setor. A abordagem de temas voltados para a tecnologia,
legislação, gestão e desenvolvimento garantem a qualidade e o crescimento dos
serviços prestados.
A Asserttem, por meio de newsletter quinzenal, informativo bimestral e um site
arrojado e interativo, coloca à disposição do público-alvo, informações importantes sobre o setor. Associadas possuem acesso gratuito a uma completa assessoria
jurídica, dirimindo dúvidas ou qualquer outra questão relacionada a Serviços Temporários ou Terceirizáveis.
As vantagens para o associado são: participação em uma associação nacional e
que congrega as maiores e melhores empresas do setor do país; participação em
uma associação com 35 anos de história; possibilidade de networking com outras
empresas da entidade; acesso a informações e conteúdos legais para o desenvolvimento empresarial; conhecimento e discussão das tendências da área; participação
em uma entidade que busca influir nas decisões governamentais; conhecimento
das atividades da entidade e das novidades do setor por meio de clipping semanal,
newsletter quinzenal e informativo impresso bimestral; possibilidade de usufruir a
infra-estrutura da sede em São Paulo e sucursal no Rio de Janeiro; acesso exclusivo a
pesquisas promovidas pela entidade; espaço (estande) para integração no CONARH;
assessoria jurídica consultiva gratuita; inserção da marca da empresa, com hyperlink
no site da entidade; certificado e Selo de Garantia para uso promocional.

SERVIÇO
Endereço: Avenida São Luis, 258 – 12º andar – Conjunto 1.208 – Centro – São Paulo/SP
CEP: 01046-915
Telefone: (11) 3258-1204 – Para localidades fora do Estado de São Paulo: 0800-109846
E-mail: asserttem@asserttem.com.br
Site: www.asserttem.com.br
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ASSERTEM – ASSOCIATION OF OUTSOURCED SERVICES AND TEMPORARY
WORK
The Brazilian Association of Outsourced Services and Temporary Work was
founded in 1970 to unite and defend the interests of companies that work in
this sector. It represents the activity before constitutional authorities and fights
for more flexible Labor Legislation. It is the legitimate voice for these economic
segments that represent nearly 20% of the nation’s service GDP, operating throughout Brazil to defend ethics, quality, credibility and trust that its members add to
their services.

Through its biweekly newsletter and daring and interactive site Assertem makes
important information about the sector available to its target public. Members
have free access to complete legal assistance to solve doubts or any other issue
related to Temporary or Outsourced Services.
The advantages for the member are: participation in a national association that
gathers the biggest and best companies in the sector in the country; participation
in an association with a 35-year history; networking possibilities with other entity
companies; access to legal information and content for business development;
knowledge and discussion of area trends; participation in an entity that seeks to
influence in government decisions; knowledge of entity activities and sector novelties through weekly clippings, a biweekly newsletter and a bimonthly informative
bulletin; possibility to take advantage of the infrastructure at the São Paulo headquarters and Rio de Janeiro branch; exclusive access to entity surveys; stand for integration at the CONARH; free legal advice; insertion of the company’s brand as a
hyperlink on the entity’s site; certificate and Guarantee Seal for promotional use.

SERVICE
Address: Avenida São Luis, 258 – 12º andar – Conjunto 1.208 – Centro – São Paulo/SP
CEP: 01046-915
Telephone: (11) 3258-1204 – For locations outside the state of São Paulo: 0800-109846
E-mail: asserttem@asserttem.com.br
Site: www.asserttem.com.br
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This is a pioneer entity in the defense of Temporary Work in Brazil, recognized
by the Ministry of Labor and Employment and the Public Prosecutor’s Office for
Labor and Social Welfare as a legitimate representative of the sector. The courses,
lectures, seminars and conferences ensure the updating of the sector’s business
class. They address themes geared towards technology, legislation, management
and development, guaranteeing the quality and growth of the services provided.
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CRA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE SÃO PAULO

Com a evolução tecnológica nas áreas da informação e das telecomunicações,
as relações econômicas experimentaram nas últimas décadas uma revolução sem
precedentes. O administrador passou a exercer papel fundamental na gestão de
empreendimentos, na organização da produção, no controle das finanças, na
orientação dos recursos humanos, no planejamento, na logística, no estudo dos
mercados e em vários outros campos.
Carlos Eduardo Uchôa Fagundes

E como garantir a excelência do trabalho desenvolvido por esse profissional? Foram criados, como conseqüência da regulamentação da profissão, o Conselho Federal e os Conselhos Estaduais de Administração que passaram a ser os encarregados,
por delegação do Ministério do Trabalho, da fiscalização do exercício profissional.
Também as empresas prestadoras de serviço que atuam no campo de atividade
do administrador devem ser registradas no Conselho Regional de Administração.
Hoje, no Estado de São Paulo são mais de 79 mil profissionais inscritos e 13 mil
empresas registradas no CRA-SP. Mas as atividades desenvolvidas pelo CRA-SP
vão além da fiscalização. Estendem-se ao aprimoramento dos administradores por
meio da difusão das tendências existentes no mercado e das novas técnicas desenvolvidas nos campos de atuação do administrador.
Para viabilizar esse novo papel, o CRA-SP oferece ferramentas e produtos essenciais como: Revista do Administrador, publicação que substituiu, a partir de
setembro de 2007, o Jornal do Administrador Profissional; Administrador Emérito,
título que reconhece publicamente os que se sobressaíram no desempenho da
Administração; “CRA vai à Faculdade”, programa que aproxima o CRA-SP e os
alunos do último ano dos cursos de Administração; “Centro de Convivência do
Administrador/Grupos de Excelência”: promove eventos destinados à atualização
dos administradores. As atividades do “Centro” são baseadas em apresentações
de profissionais das mais diversas áreas de atuação para compartilhem as suas experiências com os Administradores; Espaço Manacá, especialmente desenvolvido
para a realização de eventos corporativos e atividades técnico-culturais.
Na área acadêmica, o CRA-SP dá suporte às instituições de ensino nas revisões e
adaptações curriculares. Além disso, a entidade foi a primeira dos Conselhos profissionais a obter a certificação ISO 9002, hoje em sua versão ISO 9001:2000.

SERVIÇO
Endereço: Rua Estados Unidos, 865/889 – Jardim América – São Paulo/SP
CEP: 01427-001
Telefone: (11) 3082-7066/ Novo N° 3087-3200 – Fax: (11) 3087-3256
E-mail: crasp@crasp.net
Site: www.crasp.com.br
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CRA-SP – REGIONAL COUNCIL OF ADMINISTRATION OF SÃO PAULO
Economic relations have experienced an unprecedented revolution over the past
decades with the technological evolution in information and telecommunications.
The administrator began to play a fundamental role in venture management, production organization, control of finances, human resource guidance, planning,
logistics, market studies and several other fields.
And how can the excellence of this professional’s work be guaranteed? The
Federal and the State Administration Councils were created as a consequence of
the profession being regulated. The Ministry of Labor has made them responsible
for supervising the profession.

In order to make this new role feasible, CRA-SP offers tools and essential products such as: Revista do Administrador (Administrator’s Magazine), a publication
that replaced the Jornal do Administrador Profissional (Professional Administrator’s
Journal) in September 2007; Administrator Emeritus, a title that publicly recognizes those who stand out in Administration; “CRA goes to College”, a program that
approaches CRA-SP and students in their final year of their Administration course;
“Administrator Living Center/ Groups of Excellence”: promotes events for updating
administrator skills. The “Center’s” activities are based on presentations by professionals from the most diverse areas of operation who share their experiences as
administrators; the Manacá Space, specially developed to hold corporate events
and technical-cultural activities.
In the academic area, CRA-SP supports learning institutions in curriculum revisions and adaptations. Furthermore, the entity was the first of the professional
Councils to obtain ISO 9002 certification, and today’s ISO 9001:2000 version.

SERVICE
Address: Rua Estados Unidos, 865/889 – Jardim América – São Paulo/SP
CEP: 01427-001
Telephone: (11) 3082-7066/ New # 3087-3200 – Fax: (11) 3087-3256
E-mail: crasp@crasp.net
Site: www.crasp.com.br
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Besides that, the service providers that work as administrators must be registered in the Regional Council of Administration. Today, the state of São Paulo
has more than 79 thousand professionals enrolled and 13 thousand companies
registered at the CRA-SP. But the activities carried out by the CRA-SP go beyond
supervision. They also extend to the improvement of administrators through the
dissemination of trends that exist on the market and the new techniques developed in the administrator’s field of operation.
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CRC-SP

CRC-SP – CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Criado pelo Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, e instalado em 14
de dezembro de 1946, o CRC-SP teve sua primeira reunião em 23 de dezembro de 1946, na sede do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, quando foi
escolhido o primeiro presidente, o contador Pedro Pedreschi.

Luiz Antonio Balaminut

Na segunda reunião, em fevereiro de 1947, foram debatidas a efetiva instalação do CRC-SP e a fiscalização do exercício da profissão. Em 15 de dezembro de 1947, o CRC-SP instalou-se em sua primeira sede, uma sala na rua
Wenceslau Braz, 175. No final de 1951, passou a ocupar um andar na rua 3
de Dezembro. Em 1952, o então presidente, Joaquim Monteiro de Carvalho,
comprou um andar na rua 24 de Maio, 104, a primeira sede própria do CRC SP.
Conforme crescia em importância e em funções, o Conselho chegou a ocupar
quase todo o prédio. Em 1995, foi inaugurada a atual sede, com quase 10 mil
m2 construídos.
Hoje, a entidade é presidida por Luiz Antonio Balaminut. No interior do Estado, o CRC-SP tem 13 subsedes, cinco delegacias regionais e 128 delegacias.
O Plenário é composto por 36 conselheiros efetivos e 36 suplentes. A entidade
tem 242 funcionários, sendo 48 fiscais e 7 coordenadores. Até outubro de
2007, estavam registrados 109.986 contabilistas e 17.416 organizações contábeis. O Conselho registra e fiscaliza o exercício profissional, verificando se
os padrões técnicos e éticos da profissão contábil estão sendo seguidos. Além
disso, o Conselho promove o desenvolvimento profissional, com palestras e
cursos.
Para o presidente da CRC-SP, “as perspectivas para a contabilidade no Estado de São Paulo são as melhores. Os profissionais estão assumindo uma nova
postura, atuando mais na área de gestão e análise, em vez de apenas compilar
dados”.

SERVIÇO
Endereço: Rua Rosa e Silva, 60 – São Paulo/SP
CEP: 01230-020
Telefone: (11) 3824-5400 / Fax: (11) 3662-0035
E-mail: crcsp@crcsp.org.br
Site: www.crcsp.org.br
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CRC-SP – REGIONAL ACCOUNTING COUNCIL OF THE STATE OF São Paulo
Created by Decree -law nº 9.295, dated May 27, 1946, and installed on December 14, 1946, CRC-SP has its first meeting on December 23, 1946, at the
head office of the Accountants Union of São Paulo, when the first president
was chosen, accountant Pedro Pedreschi.

Today, the entity is presided by Luiz Antonio Balaminut. In the interior of
the State, CRC-SP had sub-head offices, five regional delegate offices and 128
delegate offices. The Plenary Assembly is composed of 36 effective councilors
and 36 substitutes. The entity has 242 employees, including 48 inspectors and
7 coordinators. Until October, 2007, 109,986 accountants and 17,416 accounting organization were registered. The Council registers and inspects the professional exercise, verifying if the accounting profession’s technical and ethical
standards are being followed. Besides this, the Council promotes professional
development, with lectures and courses.
To CRC-SP’s president, “the perspectives for accounting in the State of São
Paulo are the best. The professionals are taking on a new posture, performing
in the management and analysis area, instead of just compiling data”.

SERVICES
Address: Rua Rosa e Silva, 60 – São Paulo/SP
Zip code: 01230-020
Telephone: (11) 3824 -5400 Fax: (11) 3662-0035
E-mail: crcsp@crcsp.org.br
Web site: www.crcsp.org.br
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In the second meeting, in February, 1947, the effective installation of CRCSP and the inspection of the exercising of the profession were discussed. On
December 15, 1947, CRC-SP settled in its first head office, a room on rua Wenceslau Braz, 175. In the end of 1951, it began to occupy a floor on rua 3 de
Dezembro. In 1952, the then president, Joaquim Monteiro de Carvalho, bought
a floor at rua 24 de Maio, 104, the first head office belonging to CRC SP. AS it
grew in importance and functions, the Council reached the point of occupying
almost the entire building. In 1995, the current head office was inaugurated,
with almost 10 thousand sq. m. of constructed area.
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Conselho Consultivo

NTC

& Logística

Fundada em 1963 com o objetivo de aglutinar os empresários do transporte rodoviário
de cargas em torno de bandeiras comuns, a NTC&Logística tornou-se, ao longo de mais de
quatro décadas, um centro de inteligência e de representação empresarial comprometido
com o desenvolvimento do transporte brasileiro. E como tal é reconhecida; tanto que a data
de sua fundação – 17 de setembro – foi elevada, por decreto presidencial de 1993, à condição de Dia Nacional do Transportador de Carga.
Legitimada por sua história de conquistas, e também por cerca de 3 mil sócios, em 8
países de América do Sul, a entidade congrega principalmente empresas especializadas em
transporte rodoviário, setor que opera uma frota de aproximadamente 1,7 milhão de veículos de carga, gerando mais de 4 milhões de empregos diretos. De seu quadro social fazem
parte, ainda, companhias transportadoras de cargas aéreas, marítimas e ferroviárias; operadores logísticos, fornecedores e embarcadores, além de entidades de classe do transporte
de todo o Brasil.
A NTC&Logística está sediada em edifício próprio, na cidade de São Paulo, que além de
abrigar a maior parte de seu quadro funcional, dispõe de restaurante, estúdio de televisão
profissional, salão de festas para 250 pessoas e centro de convenções, composto por um
plenário e 3 auditórios, salas de reunião modulares e espaço para exposições. Em sua subsede de Brasília conta com profissionais qualificados que, além de prestarem assistência aos
sócios em relação às suas necessidades junto aos órgãos da administração pública federal,
acompanham permanentemente as atividades do Congresso Nacional, do Poder Executivo
e do Poder Judiciário.
Na internet, a NTC mantém um portal especializado que concentra informação de alta
qualidade técnica; um boletim noticioso diário produzido por equipe própria de jornalistas e
destinado a mais de 15 mil assinantes, além uma Web TV (TRC TV), mantida em conjunto
com a FETCESP - Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo e
o SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Outro meio utilizado é a televisão corporativa. Através de canal privativo, transmite, via
satélite, para mais de 350 pontos de recepção espalhados por todo o território nacional,
programas interativos, palestras e cursos. Na área editorial publica projetos de natureza
técnica e cultural. Exemplos recentes são o livro Olhar Itinerante e a coleção Memórias,
aprovados pelo Ministério da Cultura para fins de captação de recursos pela Lei Rouanet,
o Glossário NTC de Logística e Transportes e o livro O Mito do Rodoviarismo Brasileiro, de
autoria de Geraldo Vianna, presidente da entidade. Nos finais de ano a entidade lança o seu
Anuário NTC de Logística e Transporte, revista bilíngüe, com textos em português e inglês.
Completa o mix de comunicação da entidade a realização de eventos por todo o país.
SERVIÇO
Endereço: Rua da Gávea, 1390 - Vila Maria
CEP: 02121-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 6632.1500 – 0800-7707868
E-mail: eventos@ntc.org.br
Site: www.ntcelogistica.org.br
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NTC & Logística
Founded in 1963 with the objective of gathering highway freight transportation businesspeople around common banners, NTC&Logística became a center of intelligence
and business representation over more than four decades, committed to the development of Brazilian transportation. And that is how it is recognized. So much so that the
date of its foundation, September 17, was elevated to National Freight Transporter Day
by presidential decree in 1993.
Legitimized by its history of victories, as well as by its nearly 3 thousand members
in 8 countries of South America, the entity mainly gathers companies specialized in highway transportation, a sector that operates a fleet of approximately 1.7 million freight
vehicles, generating more than 4 million direct jobs. Its members also include air, maritime and railroad freight transportation companies, logistics operators, suppliers and
shippers, as well as transportation class entities from around Brazil.

NTC maintains a specialized web site on the Internet that focuses on high quality
technical information; a daily news bulletin produced by its own team of journalists and
destined to more than 15 thousand subscribers, as well as a Web TV (TRC TV), maintained with FETCESP – State of São Paulo Federation of Freight Transportation Companies
and SETCESP – Union for Freight Transportation Companies for São Paulo and Region.
Corporate television is another media used. It transmits interactive programs, lectures and courses by satellite over a private channel to more than 350 reception points
spread about national territory. In the publishing area, it has projects of a technical and
cultural nature. Recent examples include the Itinerant Look book and the Memories
collection, approved by the Ministry of Culture for gathering resources through the
Rouanet Law, the NTC Glossary for Logistics and Transportation and the book, The Myth
of Brazilian Highway Life, by Geraldo Vianna, the entity’s president. At year end, the
entity launches its NTC Logistics and Transportation yearbook. The bilingual magazine
has texts in Portuguese and English The entity’s communication mix is complemented
by the events it holds throughout the country.”.

SERVICE
Address: Rua da Gávea, 1390 - Vila Maria
Zip code: 02121-020 - São Paulo - SP
Telephone: (11) 6632.1500 – 0800-7707868
E-mail: eventos@ntc.org.br
Web site: www.ntcelogistica.org.br
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NTC&Logística is headquartered in its own building in the city of São Paulo. Besides
holding most of its working staff, it also has a restaurant, professional television studio,
party room for 250 people and convention center, comprised of a conference room and
3 auditoriums, modular meeting rooms and a space for exhibits. Its sub-seat, in Brasília,
has qualified professionals who besides providing assistance to members in relation to
their needs before federal public administration entities, also permanently accompany
National Congress, Executive Branch and Judicial Branch activities.
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FOCO

DO FORTALECIMENTO DO SETOR
Desde sua criação, em 2003, a ABRASSE tem promovido uma série de ações em prol dos
interesses de seus associados, como cursos, palestras e eventos para discussão de assuntos de
extrema importância para o desenvolvimento do empresariado do setor de serviços.
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Entre os objetivos da ABRASSE estão diagnosticar problemas e barreiras, bem como criticar e sugerir
alteração para políticas públicas implantadas pelos governantes que afetam diretamente o setor de
serviços. Veja a seguir alguns dos eventos realizados pela entidade ou que contaram com seu apoio.
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medida provisória para a criação da superestrutura.

ABRASSE defende queda de juros
Em setembro de 2005, a ABRASSE criticou a conduta do
Banco Central com relação à trajetória de aumento da taxa
de juros. Após reunião do Copom, que reduziu a taxa pela
primeira vez em 12 meses, de 19,75% para 19,50%. Em despeito à justificativa do Banco Central em manter altas taxas
de juros para evitar o aumento da inflação, o presidente da
ABRASSE, Paulo Lofreta, revelou acreditar que o instrumento não é adequado. Para ele, a melhor forma de atingir essa
meta é controlando rigidamente os gastos públicos e produzindo bens e serviços suficientes para atender à demanda de
consumo interna e externa. A alta taxa de juros apenas beneficia as instituições financeiras, prejudicando os empreendedores e a população.

ABRASSE se reúne com o Presidente da
Câmara dos Deputados
Em fevereiro de 2006, A ABRASSE foi recebida em Brasília pelo Deputado Aldo Rebelo, presidente da Câmara dos
Deputados, e pelo Deputado Jamil Murad. A reunião ocorreu no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados,
quando os executivos discutiram diversos assuntos, como,
por exemplo, os projetos em tramitação na casa que tratam
de desburocratização e desoneração tributária, como o Projeto da Lei Geral das MPEs, e principalmente o Projeto de Lei
que Regulamenta a Terceirização de Serviços.

Fórum de Serviços

Movimento contra a MP 258
A ABRASSE participou, em outubro do mesmo ano, de um
protesto contra a MP que institui a Super-Receita, na sede da
OAB-SP. A entidade não estava de acordo com a maneira que
foi realizada a fusão da Receita Federal com a Receita Previdenciária, sem discussão com a sociedade. A manifestação,
denominada Ato Público São Paulo contra a MP 258 – SuperReceita, foi organizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal (Unafisco) e contou ainda com o
apoio de diversas entidades de classe que criticam o uso de
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Realizado no dia 9 de agosto de 2006, na sede do Seac-SP,
o Fórum contou com a palestra de Ricardo Camargo, superintendente da Associação Brasileira de Franquias – ABF, e o
debate sobre o tema “Terceirização”.

Lei Geral das MPEs
A ABRASSE participou do lançamento da campanha para a
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, proposta pelo Sebrae. O evento contou com a presença do presidente nacional
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do Sebrae, Paulo Okamotto, bem como do diretor-superintendente do Sebrae/SP, José Luis Ricca; do presidente da Fiesp,
Paulo Skaf; da Faesp, Fábio Meirelles; e de parlamentares e
líderes de associações e sindicatos. A campanha surgiu com
o intuito de disseminar e discutir a idéia do projeto, além de
articular a sociedade para a luta de sua aprovação.
A Lei Geral pretender simplificar a vida das MPEs e buscar um
ambiente favorável para a sua sobrevivência. A Abrasse apóia
a Lei Geral porque ela provocará a geração de empregos, a
justiça tributária, a redução da burocracia e da informalidade, a ampliação da competitividade e incentivará o empreendedorismo e o crescimento das MPEs. No setor de serviços,
segundo pesquisa do IBGE/2002, as microempresas formais
correspondem a 92,3% do total, e as pequenas, 6,6%. Isso
mostra que 98,8% das empresas formais de serviços serão
beneficiadas pela Lei Geral.
Além disso, 47,6% da mão-de-obra do setor está empregada em MPEs. Um dos destaques da Lei Geral é a ampliação do
Simples para as prestadoras de serviços, que atualmente não
podem aderir ao sistema de tributação. Com a aprovação da
Lei Geral, será estabelecido o Simples Geral, que funcionará
como um imposto único, pago sobre a receita mensal da empresa, e não anual, para que não haja prejuízos causados pela
sazonalidade.
Outro item fundamental é o acesso a mercados, previsto
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através de um limite preferencial de R$ 50 mil para as MPEs
nas compras governamentais, da participação em licitações e
subcontratação. Quanto ao mercado externo, as MPEs não
pagariam impostos sobre exportação. Também são propostas
da Lei Geral a criação de um conceito único de MPEs, respeitado pela União, Estados e Municípios; o cadastro único das
empresas através do CNPJ, eliminando inscrições estaduais
e municipais; parcelamento de débitos tributários, linhas de
crédito específicas e recursos de tecnologia. A Lei Geral não
discute a CLT, mas prevê redução de custos para contratação.

Prestadores de serviços contra a
desterceirização
A ABRASSE convocou todas as entidades integrantes e não
integrantes de seu Fórum de Serviços para participarem da
reunião para discutir as providências a serem tomadas contra
a “desterceirização” que a Caixa Econômica Federal promoveu em sua estrutura administrativa ao substituir os prestadores de serviços por funcionários públicos contratados.
A Caixa executou essas mudanças em cumprimento às determinações do Termo de Ajuste de Conduta imposto pelo
Ministério Público e pela Fiscalização do Trabalho. A reunião
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marcou o início de uma grande mobilização nacional em favor
dos prestadores de serviços contra essa medida unilateral e
arbitrária.

Lei de Cotas: problema social X
produtividade das empresas?
“Inclusão dos Portadores de Deficiência Física no Mercado
de Trabalho – O que a sua empresa tem a ver com isso” foi
o tema do debate que a ABRASSE promoveu no dia 24 de
novembro de 2006, com participação de Ika Fleury, vice-presidente Voluntária da AACD; Paulo Melchor, consultor jurídico
do Sebrae/SP; Waldemar Pellegrino Jr., empresário do Grupo
Ethics e Diretor da Comissão de Ética do SESVESP; Erminío
Alves de Lima Neto, vice-presidente do Sindeprestem e presidente do Conselho Consultivo da Asserttem; e Dr. Percival
Maricato, vice-presidente da Abrasse e coordenador geral do
PNBE.
Durante o evento, foram discutidas a Lei 8.213/91 ou “Lei de
Cotas”, que estabelece cotas para contratação de portadores
de deficiência física em empresas com mais de 100 funcionários; o papel do empresário nesse processo de inclusão social,
e a formação, disponibilidade e recrutamento de mão-de-obra

Fundo de pensão pode apoiar micro e
pequenas empresas
A ABRASSE participou do debate “A Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa”, no dia 23 de
novembro de 2006, que contou com a presença do presidente da Petros – Fundo de Pensão da Petrobras, Wagner
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Pinheiro de Oliveira, e representantes de setores produtivos do Estado para debater a oferta de linhas de crédito
às micro e pequena empresas.
A Petros tem R$ 26 bilhões de reais em ativos, compostos quase na totalidade por títulos públicos federais.
Desse montante, R$ 17 bilhões serão destinados ao setor
produtivo”, declarou Oliveira. “ Os principais veículos, por
meio dos quais a Petros pode investir, são os Fundos de
Investimentos em Participações (FIP) e os Fundos Mútuos
de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE). Estes
últimos seriam ideais para as empresas de pequeno porte”, explicou.
Segundo o presidente da Petros, a atratividade dos fundos de pensão seria a diversificação da carteira, o potencial de rentabilidade e, em longo prazo, a formação de
empresas de sociedade anônima comprometidas com as
boas práticas de governança corporativa e a responsabilidade social.
Em relação às micro e pequenas empresas, Oliveira acredita que a possibilidade de os microempresários terem acesso
a empréstimos seria por meio de liberação de recursos em
prazos compatíveis com a maturação do investimento. “Não
basta que o empreendedor tenha retorno em seu investimento. É preciso que ele tenha responsabilidade com relação
à legislação trabalhista, responsabilidade fiscal, ambiental,
enfim, responsabilidade integral em relação às pessoas e
agentes com quem têm contato.”
Vicente Cândido (PT), coordenador da frente, declarou que, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), seria necessário haver uma
agência que aportasse os recursos e servisse de instru-
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qualificada. “De um lado temos um problema social de inclusão, e de outro temos o aproveitamento e a produtividade das
empresas, que já enfrentam tantos problemas para se desenvolverem no Brasil”, disse Percival Maricato.
Após o consultor jurídico do Sebrae/SP, Paulo Melchor, apresentar a regulamentação, Waldemar Pellegrino, falou da dificuldade das empresas dessa área em cumprir a cota, já que
poucas funções na atividade de segurança podem ser exercidas por portadores de deficiência física. Também manifestou
preocupação por não haver “nenhum mecanismo de incentivo ou de estímulo para a contratação de deficiente físico”.
Augusto Costa, diretor-jurídico do Sindeprestem, disse que
as empresas prestadoras de serviços em geral não têm condições de cumprir a cota. Afirmando que o sindicato dispõe de
diversas vagas para os portadores de deficiência física, explicou
que a demanda por esses trabalhadores é maior que a oferta.
Além disso, citou outro problema enfrentado pelo empregador: “depois de muita dificuldade para encontrar uma pessoa
qualificada para a vaga, o candidato desiste do emprego ao
ser informado que terá a carteira de trabalho assinada,
pois, dessa forma, perderá os benefícios do INSS”.
Ika Fleury falou sobre o histórico da inclusão social dos
portadores de deficiência física no Brasil, mostrando que
é um processo recente. Cobrando a boa vontade dos
empresários, disse que há mais de 20 milhões de deficientes no Brasil, e que, com criatividade, é possível
encontrar formas de incluir essa população no mercado
de trabalho. “Deficiência não é doença”, salientou. “É
preciso promover a independência e o profissionalismo
dessas pessoas, para que eles correspondam às necessidades do mercado de trabalho”. Porém, reconhecendo
que a legislação não é adequada à realidade das empresas brasileiras, Ika Fleury se propôs a ajudar e participar
de discussões para a mudança da lei.
Do público, veio a sugestão de que o cumprimento da
Lei de Cotas seja requisito em licitações, já que o custo dos serviços de uma empresa que atua conforme a lei
torna-se superior àquelas em situação irregular. Percival
Maricato sugeriu que a Abrasse crie um fórum para discutir o assunto, além de discutir a legislação, poderiam
ser disseminados exemplos de criatividade para o cumprimento da Lei de Cotas.
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mento para a abertura de linhas de crédito. “Na conversa
que tive com Wagner de Oliveira, percebi que existem reais possibilidades para superar o gargalo que é o financiamento à microempresa”, disse. Cândido citou a Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas, que, se aprovada, estabelecerá os marcos regulatórios e os benefícios fiscais
para esse segmento empresarial.

município de São Paulo, regulamentação e combate às
empresas irregulares”; “Incentivos fiscais para empresas
de serviços”; “Nota fiscal eletrônica de serviços”; “Cadastramento de prestadores de serviços no município de
São Paulo” e “Inadimplência da Prefeitura com prestadores de serviços”.

Perspectivas para o Setor de Serviços na
Gestão Serra

Ministro Tarso Genro e o Setor de Serviços

Em 15 de março de 2006, a ABRASSE promoveu um debate
sobre as perspectivas para o setor na gestão do então prefeito
José Serra. Com mediação de Paulo Lofreta, presidente da
ABRASSE, participaram do evento: Dr. Mauro Ricardo Machado Costa, secretário de Finanças de São Paulo; Dr. Aldo de
Ávila Júnior, presidente do Seac/SP; Dr. Percival Maricato, presidente do SINDIRESTAURANTE e coordenador geral do PNBE;
José Jacobson Neto, presidente da SESVESP; Erminio Alves de
Lima Neto, vice-presidente do Sindeprestem e presidente do
Conselho Consultivo da Asserttem.
Os temas em pauta foram “Política tributária para o

194

Em novembro de 2006, na sede do Seac-SP, a ABRASSE,
em parceria com a ANJUT – Ação Nacional pela Justiça
Tributária, promoveu a reunião-almoço com o ministro
das Relações Institucionais do Governo Lula, Tarso Genro,
além de aproximadamente 40 presidentes de Sindicatos
do segmento.

Manifesto para preservar o setor de
serviços
Para promover os Serviços Terceirizáveis, que vinham sendo injustamente promovidos em alguns veículos do país, a
ABRASSE convocou todas as entidades e empresas ligadas ao

setor para apoiar um manifesto que foi encaminhado não só
ao Ministério Público, mas também às grandes empresas nacionais de comunicação.
Intitulado “Terceirização, alvo político”, o documento procurou esclarecer os equívocos apresentados numa matéria em
um conceituado jornal, mostrando que a terceirização é uma
atividade que está entre as que mais empregam no país, abrigando hoje um contingente de mais de 4 milhões de pessoas,
conforme dados oficiais divulgados pelo IBGE. O compromisso do setor com o Brasil se constata no fator empregabilidade:
de cada três novos empregos criados nos últimos dez anos,
um foi gerado por empresas de prestação de serviços terceirizados.

Fórum Desenvolvimento Econômico-Social

Manifesto contra Emenda 3
A ABRASSE marcou presença no lançamento de um manifesto na sede da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, no
mês de maio de 2007, em São Paulo. Com o lema “Fiscal não
é Juiz”, o manifesto pedia a derrubada pelo Congresso Nacional da Defesa contribuinte do veto do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva à chamada emenda 3. O presidente da OAB,
Luiz Flávio Borges D’ Urso, foi o primeiro a assinar manifesto
e declarou, “o que é do fiscal é para fiscal, o que é para juiz é
para juiz, a OAB não admitiria que qualquer movimento que
subtraiam direitos fosse prosperar”.
Junto a D’ Urso a mesa foi composta pelo presidente do Sineata, Ricardo Scalise; Sérgio Barbour da Fiesp; presidente da
Sescon/SP, José Maria Chapina Alcazar; presidente da ACSP,
Alencar Burti; presidente da Ciesp, Claúdio Vaz; e diretor vicepresidente da Fecomércio, Haroldo Silveira Piccina. O manifesto foi enviado aos representantes de fiscais do trabalho,
lideranças sindicais, ao Congresso Nacional e ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Manifesto contra a CPMF
Ainda no mês de maio de 2007, a ABRASSE assinou e apoiou
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Reuniões em prol do setor
Em junho, Paulo Lofreta esteve em Brasília para reunião com
o Secretário Nacional de Comércio e Serviço, Edson Lupatini
Júnior. Na ocasião, o secretário se comprometeu em contribuir com a terceirização no Brasil e fazer algum trabalho em
parceria com a Abrasse e entidades afiliadas.

2ª Assembléia Geral da ABRASSE
No dia 16 de julho, no auditório do Seac-SP, aconteceu a
2ª Assembléia Geral da ABRASSE para aprovação do novo
Estatuto, que estabeleceu as regras e estruturas organizacionais que a transformaria em “Central Brasileira das Entidades
Empresariais do Setor de Serviços”. No evento, os associados
e conselheiros puderam dar opiniões sobre as mudanças do
estatuto.

Grandes Manisfestações
A Abrasse, representando toda a sua base empresarial, tomou parte ativa na memorável campanha contra a MP 232.
Nessa mesma época passou a intregrar o Fórum Permante Em
Defesa do Empreendedor.
Na caminhada histórica em busca da cidadania e pela liberdade de empreender, a Abrasse se fez presente na luta pela
sanção da Emenda nº3.
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Cerca de 230 empresários, autoridades e entidades, além
de lideranças políticas dos oito municípios da região oeste,
além da ABRASSE, participaram do Fórum de Desenvolvimento Econômico-Social da Região Metropolitana Oeste, realizado pela ViaOeste, no dia 17 de maio, em Alphaville, SP. Na
ocasião, a ABRASSE, bem como outras entidades presentes,
como Ciesp (Indústrias) e Associação Comercial (Comércio)
colocaram-se à disposição dos grupos formados no Fórum,
oferecendo todo o apoio necessário aos trabalhos a serem
desenvolvidos.

integralmente a organização do lançamento do Manifesto da
Sociedade Brasileira contra a manutenção da CPMF. O manifesto exige do Governo Federal o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) no seu prazo,
bem como a não prorrogação ou criação de um novo tributo
que a substitua. Para o bem do Brasil.Em agosto, a ABRASSE
voltou a apoiar a ação, comparecendo ao Teatro Popular do
Sesi, para o Movimento contra a Prorrogação da CPMF e do
Lançamento da Frente Estadual de Vereadores. A mobilização
de caráter suprapartidário defendeu o fim do tributo, inicialmente provisório, e que já se estende há 11 anos.
Neste evento, Paulo Lofreta afirmou que esta é a oportunidade para que o Brasil faça uma inversão efetiva da carga tributária. “Só com o fim desta contribuição será possível fazer
uma verdadeira reforma fiscal, combatendo o desperdício e os
desvios de recursos públicos. E de acelerar a queda de juros
que seguram o crescimento e o desenvolvimento do país. Somente uma grande mobilização da sociedade civil, como esta
que começamos na Fiesp, irá pressionar nossos parlamentares
e eliminar definitivamente essa vergonhosa contribuição chamada CPMF”.
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Participação em eventos

Higiexpo 2005
A ABRASSE recebeu seus convidados e o público em geral
na 16ª Higiexpo – Feira de Produtos e Serviços para Higiene,
Limpeza e Conservação Ambiental, promovida pela Abralimp,
em agosto, no ITM Expo, em São Paulo. Na oportunidade, a
entidade divulgou suas atividades e realizações, entre mobilizações, projetos, parcerias, cursos e palestras.

Eneac 2006 – ABRASSE esteve lá para
conferir

Nacional das Empresas de Asseio, que ocorreu entre os dias
17 e 21 de maio de 2006, no Club Med Rio das Pedras, Rio
de Janeiro.
A ABRASSE esteve lá para conferir os cases de sucesso, palestras com temáticas do evento, que contou com um pavilhão
de exposições dedicado aos fornecedores do setor, com produtos e serviços relacionados à atividade. Além dos debates e
palestras, o evento foi palco da entrega do Prêmio Mérito em
Serviços – categorias Bronze, Prata e Ouro – para as empresas
do setor em reconhecimento pelos anos dedicados ao setor
de Asseio e Conservação.
Os participantes puderam trocar experiências, participar de
workshops organizados pelos patrocinadores do Eneac e debater os problemas que afligem o setor com as autoridades
nacionais. Além disso, foram entregues 91 troféus Mérito em
Serviços – divididos nas categorias bronze, prata e ouro – para
as empresas de Asseio e Conservação de todos os Estados.
Concomitante às palestras, os empresários participaram das
atividades do village como caminhada ecológica, arco e flecha, esqui-aquático, caiaque, dentre outros. E também das
apresentações teatrais ocorridas no anfiteatro que envolvia
todos numa grande brincadeira.

Fontes

Em busca de mais profissionalização e aperfeiçoamento, a
Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de
Limpeza e Conservação – Febrac realizou o Eneac – Encontro
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– Agência de Notícias ALESP
– Assessoria de Comunicação da ViaOeste
– Assessoria de Comunicação da Febrac

Abrasse´s Actions

FOCUS

ON STRENGTHENING THE SECTOR

In September 2005, Abrasse criticized the Central Bank’s
conduct with regard to increasing interest rates. This occurred
after the Copom meeting, which reduced interest rates for the
first time in 12 months, from 19.75% to 19.50%. Contrary to
the Central Bank’s position to maintain interest rates high to
control inflation, Abrasse president, Paulo Lofreta said he did

Since its foundation, Abrasse has promoted a series of actions on behalf of member interests such as courses, lectures
and events to discuss extremely important issues for developing service sector entrepreneurs.
Abrasse’s objectives include diagnosing problems and obstacles as well as criticizing and suggesting changes in public
policies implemented by the government and that directly impact the service sector. See below some of the events held or
supported by the entity.
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not believe the instrument to be adequate. He said the best
way to achieve that goal would be through the strict control
of public expenses and producing enough goods and services
to meet both domestic and external demands. He added that
high interest rates only benefited financial institutions, jeopardizing entrepreneurs and the population.

Movement against MP 258
In October of that same year, Abrasse participated in a protest against the Provisional Measure that created Super-IRS at
the OAB headquarters in São Paulo. The entity did not agree
with how the merger of the Internal Revenue Service and
the Social Security Revenue Service was handled without any
discussion with society. The manifestation, called São Paulo’s
Public Act against PM 258 - Super-IRS, was organized by the
National Internal Revenue Service Tax Auditors Union (Unafisco). It also counted on support from several class associations
that criticized the use of the provisional measure to create the
superstructure.

Abrasse meets with the President of the
House of Representatives
In February 2006, Abrasse president, Paulo Lofreta, and vice-president, Percival Maricato, were received in Brasília by
Representative Aldo Rebelo, president of the House of Representatives, and Representative Jamil Murad. The meeting
was held in the House president’s office and the executives
discussed several issues such as the bills under study in the
House that deal with debureaucratization and reducing the
tax burden, like the General Law for SMEs Bill and most importantly the Bill that Regulates Service Outsourcing.

Service Forum
The Forum was held in August 2006 at the Seac-SP headquarters and included a lecture by Ricardo Camargo, superintendent of the Brazilian Franchising Association – ABF and a
debate on “Outsourcing”.

General Law for SMEs
Abrasse participated in launching the campaign for the General Law for Small and Micro Enterprises proposed by Sebrae.
The event included the presence of Sebrae national president,
Paulo Okamotto, as well as Sebrae/SP director-superintendent,
José Luis Ricca; Fiesp president, Paulo Skaf; Faesp president,
Fábio Meirelles; federal representatives and association and
union leaders. The campaign emerged with the intent to disseminate and discuss the idea of the bill as well as mobilize
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society to fight for its approval.
The General Law intends to simplify life for SMEs and seeks a
favorable environment for their survival. Abrasse approved the
General Law because it will generate jobs, lead to tax fairness,
reduce bureaucracy and informality, expand competitiveness
and encourage entrepreneurship and the growth of SMEs.
In the service sector, formal micro companies correspond to
92.3% of the total and small companies another 6.6%, according to an IBGE/2002 survey. This shows that 98.8% of all formal service companies will be benefited by the General Law.
Furthermore, 47.6% of the sector’s workforce is employed
in SMEs. One of the General Law highlights is expansion of
the Simples to service providers, which currently are not permitted to adhere to that tax system. The General Simples will
be created with approval of the General Law. It will function
as a single tax paid on the company’s monthly and not annual
income so they will not be jeopardized by seasonality.
Another fundamental item is access to markets foreseen
by means of a R$ 50 thousand preferential limit for SMEs in
government purchases and participation in bids and subcontracting. With regard to the foreign market, SMEs would not
pay export taxes. The General Law also proposes the creation
of a single SME concept respected at the Federal, State and
Municipal levels; single registration of the companies by means of the CNPJ, eliminating state and municipal registrations;
installment plans for tax debts, specific credit lines and technology resources. The General Law does not discuss the CLT
(Labor Laws), but it foresees a reduction in hiring costs.

Service providers against “de-outsourcing”
Abrasse called all entities that are members or not of its Service Forum to participate in the meeting to discuss measures
to be taken against the “de-outsourcing” the Caixa Econômica Federal promoted in its administrative structure by replacing service providers with hired civil servants.
The Caixa carried out these changes in compliance with the
determinations set down in the Conduct Adjustment Term by
the Federal Public Prosecutor’s Office and Labor Inspection.
The meeting marked the beginning of strong national mobilization on behalf of service providers against this unilateral
and arbitrary measure.

Quota Law: social problem x company
productivity?
“Inclusion of the Physically Handicapped in the Job Market
– What does your company have to do with this?” was the
theme for debate that Cebrasse promoted on November 24,
2006, with the participation of Ika Fleury, AACD Voluntary
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legislation, in order to find and disseminate examples of creativity to comply with the Quotas Law.

Pension fund can support micro and small
companies
Abrasse’s representative in the Parliamentary Front, vice-president Renato Rinaldi, participated in the “Parliamentary Front
in Support of the Micro and Small Business” debate and met
on November 23, 2006 with Petros - Petrobrás Pension Fund
president, Wagner Pinheiro de Oliveira, and representatives
from government productive sectors to debate the offer of
credit lines to micro and small enterprises.
Petros has R$ 26 billion in assets, comprised almost in
their totality by federal government bonds. Of this sum, R$
17 billion will be directed towards the productive sector,”
declared Oliveira. “The main mechanisms through which
Petros can invest are the Participation Investment Funds
(FIP) and the Mutual Investment Funds in Emerging Companies (FMIEE). The latter would be ideal for small companies,” he explained.
According to the Petros president, the pension fund attractiveness would be the portfolio’s diversification, profitability
potential, and in the long term, the formation of corporations
committed to good practices of corporate governance and
social responsibility.
In relation to micro and small companies, Oliveira believes
that the possibility for micro business owners to have access
to loans would be through the liberation of resources in periods compatible with investment maturity. “It is not enough for
the entrepreneur to have a return on his investment. He must
also be responsible with regard to labor legislation, fiscal and
environmental responsibility, in short, full responsibility in relation to the people and agents with whom he has contact.”
Vicente Cândido (PT), the front’s coordinator, declared
that according to the National Bank for Economic and Social Development (BNDES), it would be necessary to have
an agency to allocate the resources and serve as an instrument to open the lines of credit. “In the conversation I had
with Wagner de Oliveira, I realized there are real possibilities to get around the bottleneck, which is financing for
the micro company,” he said. Cândido cited the General
Law for Micro and Small Enterprises, which if approved,
will create regulatory frameworks and fiscal benefits for
this business segment.

Perspectives for the Service Sector in Serra’s
Government
In March 2006, Abrasse promoted a debate on the perspec-
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vice-president; Paulo Melchor, Sebrae/SP legal consultant;
Waldemar Pellegrino Jr., Ethics Group businessman and Director of the SESVESP Ethics Commission; Erminío Alves de
Lima Neto, Sindeprestem vice-president and president of the
Asserttem Advisory Board; and Dr. Percival Maricato, Abrasse
vice-president and PNBE general coordinator.
Law 8.2113/91, or the “Quota Law”, was discussed during
the event. The law establishes quotas for hiring physically
handicapped persons at companies with more than 100 employees, the entrepreneur’s role in this social inclusion process
and the availability and recruitment of qualified labor. “On
one side we have a social inclusion problem, and on the other
we have the utilization and productivity of companies that
already face so many problems to grow in Brazil,” said Percival
Maricato.
After Sebrae/SP legal consultant, Paulo Melchor, introduced
the regulation, Waldemar Pellegrino spoke of the difficulty at
companies in this area to meet the quota since few security
activity functions can be exercised by the physically handicapped. He also expressed his concern about the lack “of any
incentive mechanism or stimulus to hire the physically handicapped.”
Augusto Costa, Sindeprestem legal director, said service
providers in general do not have the conditions to comply
with the quota. He affirmed that the union has several vacancies for the physically handicapped and explained that the
demand for these workers is greater than the supply. He also
cited another problem being faced by the employer: “after
great difficulty in finding a qualified person for the vacancy,
the candidate decides not to take the job when he is informed
his working papers will be signed and will thus lose his INSS
benefits.”
Ika Fleury spoke about the history of social inclusion of the
physically handicapped in Brazil, demonstrating it is a recent
process. She asked for more good will from the businesspeople saying there are more than 20 million handicapped in
Brazil. She added that with creativity it will be possible to find
ways to include this population in the job market. “Handicapped is not a disease,” she underscored. “It is necessary to
promote their independence and professionalism so they can
correspond to job market needs.” However, recognizing that
the legislation is not adjusted to Brazilian company reality, Ika
Fleury agreed to help and to participate in the discussions for
changes in the law.
The audience suggested that compliance with the Quotas
Law should be a requirement in bids since the cost of services
for a company operating within the law is higher than for
those in irregular situations. Percival Maricato suggested that
Abrasse create a forum to discuss the subject, as well as the
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tives for the sector in then mayor José Serras government. The
event was mediated by Paulo Lofreta, Cebrasse president, and
it counted on the participation of: Dr. Mauro Ricardo Machado Costa, São Paulo Secretary of Finance; Dr. Aldo de Ávila
Júnior, Seac/SP president; Dr. Percival Maricato, SINDIRESTAURANTE president and general coordinator for the PNBE; José
Jacobson Neto, SESVESP president; Erminio Alves de Lima
Neto, Sindeprestem vice-president and president of the Asserttem Advisory Board.
The agenda included “Tax policy for the city of São Paulo,
regulating and combating irregular companies”; “Fiscal incentives for service companies”; “Electronic bill of sales for services”; “Registering service providers in the city of São Paulo”
and “City default with service providers”.

vity that is among those that provide most jobs in the country today with a contingent of more than 4 million people,
according to official data released by the IBGE. The sector’s
commitment to Brazil can be seen in the employability factor:
of every three new jobs created over the past ten years, one
was generated by outsourced service providing companies.

Minister Tarso Genro and the Service Sector
In November 2006, at Seac-SP headquarters, Abrasse, in
partnership with ANJUT – National Movement for Tax Fairness, promoted a lunch meeting with the Minister of Institutional Relations in the Lula government, Tarso Genro, and
approximately 40 segment union presidents.

Manifesto against Amendment 3

Social-Economic Development Forum
About 230 businesspeople, authorities and entities, as well
as political leaderships from the eight cities in the west region,
and Cebrasse, participated in the Social-Economic Development Forum for the Western Metropolitan Region held by ViaOeste, on May 17 in Alphaville, SP. On the occasion, Cebrasse
and other participating entities such as Ciesp (Industries) and
the Commercial Association (Commerce) placed themselves at
the disposal of the groups at the Forum offering all necessary
support for the work to be developed.

Manifesto to preserve the service sector
In order to promote Outsourced Services, which were being
unfairly promoted in some areas of the country, Abrasse called
all the entities and companies linked to the sector to support
a manifesto that was forwarded not only to the Federal Public
Prosecutor’s Office, but also to the large national communication companies.
Entitled “Outsourcing, political target”, the document tried
to explain the misunderstandings presented in an article in a
well-known newspaper, showing that outsourcing is an acti-
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Abrasse was present at the launching of a manifesto at the
OAB - Brazilian Bar Association headquarters in May 2007 in
São Paulo. With the motto “Inspectors are not Judges”, the
manifesto asked the National Congress for the Defense of the
Taxpayer to defeat President Luiz Inácio Lula da Silva’s veto regarding Amendment 3. OAB president, Luiz Flávio Borges D’
Urso, was the first to sign the manifesto and declared, “what
is of the inspector is of the inspector, what is of the judge is of
the judge, the OAB could never admit having any movement
to prosper that strips rights”.
Besides D’ Urso, the table was also comprised of Sineata president, Ricardo Scalise; Sérgio Barbour from Fiesp; Sescon/SP
president, José Maria Chapina Alcazar; ACSP president, Alencar Burti; Ciesp president, Claúdio Vaz; and Fecomércio executive vice-president, Haroldo Silveira Piccina. The manifesto
was sent to labor inspector representatives, union leaderships,
National Congress and President Luiz Inácio Lula da Silva.

Manifesto against the CPMF
Also in May 2007, Abrasse signed and fully supported the
organization to launch the Brazilian Society Manifesto against
maintaining the CPMF. The manifesto demands the Federal
Government to not renew the Provisional Contribution on Financial Transaction (CPMF) and to not extend or create a new
tax to replace it. For the good of Brazil.
Abrasse returned to action in August when in went to the
Sesi Popular Theater for the Movement against Extension of
the CPMF and to launch the State Representative Front. The
supra-party mobilization defended the end of the tax, which
was initially to be provisional, and has already been in place
for 11 years.
At the event, Paulo Lofreta affirmed that this is the opportunity for Brazil to make a true reversal of the tax burden. “Only

Abrasse´s 2nd General Meeting
Abrasse’s 2nd General Meeting was held on July 16 in the
Seac-SP auditorium to approve the new Statute that established the rules organizational structures that would transform
it into the “Brazilian Central Union for Service Sector Business
Entities”. At the event, members and directors could opine on
the statute changes.

Participation at events
Higiexpo 2005
Abrasse welcomed its guests and general public at the 16th
Higiexpo – Fair on Products and Services for Hygiene, Cleaning
and Environmental Conservation, promoted by Abralimp, in
August, at the ITM Expo, in São Paulo. At the fair, the entity
disclosed its activities and achievements including mobilizations, projects, partnerships, courses and lectures.

Eneac 2006 – Abrasse was there to check it out
In search of more professionalization and improvements,
the National Federation of Cleaning and Conservation Service
Provider Companies – Febrac held the Eneac – National Meeting for Cleanliness Companies, held May 17-21 2006, at Club
Med Rio das Pedras, Rio de Janeiro.
Abrasse was there to see the success cases, lectures with
event themes, held in an expo pavilion dedicated to sector
suppliers with products and services related to their activities.
Besides the debates and lectures, the event was also the stage
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for presenting the Merit in Services Award – Bronze, Silver
and Gold categories – to the sector companies in recognition
for the years dedicated to Cleanliness and Conservation.
The participants were able to exchange experience, participate in workshops organized by Eneac sponsors and debate
the problems that afflict the sector with national authorities.
Besides that, 91 Merit in Service trophies were handed out
divided into the bronze, silver and gold categories, to Cleanliness and Conservation companies from every state.
Concomitant to the lectures, businesspeople participated in
village activities such as ecological hikes, archery, waterskiing,
kayaking and more. There were also theater presentations in
the amphitheater involving everyone joyful fun.

Sources
- ALESP News Agency
- ViaOeste Communication Liaison
- Febrac Communication Liaison
– GT Marketing and Communication
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with the end of this tax will it be possible to make a true fiscal
reform, combating waste and the misappropriation of public
resources. And to also accelerate the reduction in interest rates that are holding back the country’s growth and development. Only a large mobilization of civil society, like the one we
began at Fiesp, will pressure our congressmen and definitively
eliminate this shameful tax called the CPMF.”
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TV Serviços
Engajamento na solução de problemas
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N

o site da Abrasse, a partir do Streaming –
tecnologia utilizada para a transmissão em
tempo real de áudio e vídeo pela web – todos podem assistir a programação da TV Serviços, que é
exclusivamente direcionada ao setor. O programa tem o
objetivo de promover o desenvolvimento e a valorização
do setor de serviços, a partir de entrevistas contundentes
e participações de profissionais renomados de diversos
segmentos e atuações.
Apresentado pela jornalista Evelin Avancini, o programa já abordou temas como contratação de trabalho
temporário, turismo de negócios em São Paulo, acesso a
crédito por meio de bancos e factorings, marketing em
saúde, as dificuldades e alternativas dos donos de padarias para enfrentar a concorrência e a realidade dos empresários dos bares e restaurantes.
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Novidades e convidados especiais
Entre os destaques de 2006 da TV Serviços estão as
entrevistas com o ex-ministro do Trabalho Ricardo Berzoni; José Ricca, superintendente do Sebrae-SP; Eduardo
Cardoso, deputado federal; Ives Gandra Martins, advogado tributarista; e Everardo Maciel, ex-secretário da Receita
Federal.

o diretor da Abralimp, Renato Ticoulat; o presidente da
Comissão de Assuntos Tributários da OAB/SP, Dr. Walter
Cardoso Henrique; o presidente do Sindicato dos Atletas
Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli; o
jornalista Olivério Júnior; e o presidente da Febrac, Laércio
Oliveira. Em junho, uma das entrevistas foi realizada com
o deputado federal do PT, Carlos Zarattini, num programa
que também contou com a expertise do vice-presidente
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Em 2007, Lofreta entrevistou importantes autoridades e empresários de diversos setores, como a dama da
hotelaria no Brasil, a presidente do grupo Blue Tree Hotels,
Chieko Aoki; Aldo Ávila, presidente do Seac-SP, falando
sobre a terceirização de serviços e a geração de empregos;
e o deputado federal Michel Temer, presidente Nacional
do PMDB; o secretário geral da CUT, Adi dos Santos Lima;
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do Sindeprestem, Ermínio de Lima Neto.
Já em agosto de 2007, o programa discutiu a CPMF,
com a ajuda dos depoimentos de parlamentares a favor
da votação da não prorrogação dessa contribuição. O
convidado de Paulo Lofreta foi o deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP). A carga tributária e a postura do
Congresso diante das CPI s foram outros assuntos abordados no programa. O economista Isaias Custódio par-
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ticipou da entrevista, questionando o deputado Ihoshi
sobre os principais assuntos de interesse da população.
Completando as discussões, na semana seguinte o programa recebeu o Donisete Braga, deputado estadual do
PT, que falou sobre CPIs, a polêmica votação da CPMF,
a disputa eleitoral para a prefeitura de São Paulo e os
investimentos no turismo da capital paulista.

Foram entrevistados ainda o deputado federal José Eduardo Cardoso, do PT; o secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho, Guilherme Afif Domingos, sobre projetos
para o primeiro emprego e a Caravana do Trabalho; e o jornalista Dalmo Pessoa, locutor esportivo que já cobriu sete Copas
do Mundo e, atualmente, trabalha na TV Gazeta e na Rádio
Capital.

CIDADE

CANAIS

HORÁRIO

REPRISE

São Paulo

NET – Canal 9
TVA – Canal 72

Quarta 17h30

Domingo 11h

São José dos Campos

TV Integração – Canal 95 – Vivax

Quarta 22h30

Sexta 18h30

ABCDM

Eco TV – Canal 96 – Vivax

Quarta 22h30

Brasília

NET – Canal 8

Terça 20h
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Quarta 8h

Anuário Cebrasse

207

Anuário Cebrasse

TV Serviços

TV Serviços – Engagement in problem solving
On Abrasse’s site, using Streaming – technology used
to transmit audio and video in real time over the web –
everyone can watch TV Serviços programming, which is
exclusively directed towards the sector. The objective of
the program is to promote the development and valorization of the service sector from solid interviews and the
participation of renowned professionals from diverse segments and operations.
TV Serviços debuted in October 2004 on TV Millennium,
and later on TV Comunitária. About 150 guests gathered at
Fiesp in the city of São Paulo to celebrate the launch. The
30-minute program has a dynamic journalism format with
reports, coverage of trade fairs and interviews related to
the service sector with the objective of helping businesspeople, liberal professionals and common citizens. In the
broadcast editions, the viewer was introduced to Cebras-
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se and to detailed content about the importance of the
service sector in the Brazilian economy. From January to
May 2005, the program was broadcast Sunday mornings
on CANAL 21, of the Bandeirantes Group. Today it can be
seen on TV Comunitária.
Hosted by journalist Evelin Avancini, the program has
already addressed themes like the hiring of temporary labor, business tourism in São Paulo, access to credit through banks and factorings, health marketing, the difficulties
and alternatives of bakery owners to face competition and
the reality of bar and restaurant entrepreneurs.

Novelties and special guests
The 2006 highlights on TV Serviços included interviews with former Minister of Labor Ricardo Berzoni; José
Ricca, superintendent at Sebrae-SP; Eduardo Cardoso, fe-
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deral representative; Ives Gandra Martins, tax attorney; and
Everardo Maciel, former secretary of the Brazilian Internal
Revenue Service.
In 2007, Lofreta interviewed important authorities and
entrepreneurs from several sectors, such as the leading lady
of the hotel business in Brazil, president of the Blue Tree
Hotels group, Chieko Aoki; Aldo Ávila, president of SeacSP, speaking about service outsourcing and the generation
of jobs; and federal representative Michel Temer, PMDB’s
national president; CUT general secretary, Adi dos Santos
Lima; Abralimp director, Renato Ticoulat; president of the
OAB/SP Tax Affairs Commission, Dr. Walter Cardoso Henrique; president of the Professional Athletes Union of the
State of São Paulo, Rinaldo Martorelli; journalist Olivério Júnior; and Febrac president, Laércio Oliveira. In June, one of
the interviews was held with PT federal representative, Carlos Zarattini, in a program that also counted on the expertise of Sindeprestem vice-president, Ermínio de Lima Neto.
In August 2007, the program discussed the CPMF with
the help of testimony from congressmen in favor of voting
against extending the tax. Paulo Lofreta’s guest was federal representative Walter Ihoshi (DEM-SP). The tax burden
and Congress’ position regarding the CPIs were other issues
addressed in the program. Economist Isaias Custódio participated in the interview, questioning Representative Ihoshi
about the most important issues of interest to the population. The following week the discussion continued when the
program received Donisete Braga, PT state representative,
who spoke about the CPIs, the controversial CPMF vote, the
dispute for mayor of São Paulo and investments in tourism
in the city of São Paulo.
There were also interviews with PT federal representative José Eduardo Cardoso; State Secretary of Employment
and Labor Relations, Guilherme Afif Domingos, about projects for the First Job and Job Caravan; and journalist Dalmo
Pessoa, sports announcer who has already covered seven
World Cups and currently works for TV Gazeta and Rádio
Capital.

CITY
São Paulo

CHANNELS
NET – Canal 9
TVA – Canal 72

TIME

RERUN

Wednesday 5:30pm

Sunday 11am
Friday 6:30pm

São José dos Campos

TV Integração – Canal 95 – Vivax

Wednesday 10:30pm

ABCDM

Eco TV – Canal 96 – Vivax

Wednesday 10:30pm

Brasília

NET – Canal 8

Tuesday 8pm
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Wednesday 8am

