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EDITORIAL

Um Brasil que sirva mais

N

o dia em que a Cebrasse e a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Setor na
Câmara dos Deputados realizam no Congresso Nacional o Fórum do Setor de
Serviços - Expectativas dos Empresários para os Próximos Anos, temos o prazer
de apresentar a terceira edição da Cebrasse Serviços.
Portanto, a data de 8 de maio de 2014 marca outra relevante iniciativa dos empreendedores de serviços que hoje apresentam a parlamentares e a membros do Executivo e
Judiciário as mais importantes reivindicações e propostas da atividade que responde por
70% do PIB e tem o mais elevado índice de empregabilidade no País.
Vem de longe no Brasil a vigência de políticas públicas com impactos negativos na vitalidade de nossas empresas. Mas, mesmo na falta de ambiência política e econômica que
propicie e atraia a expansão e a inovação dos negócios, vimos desempenhando heroicamente esse pioneirismo na geração de emprego e renda. Imaginem o quanto cresceríamos
se o cenário nos fosse mais fértil!
Por isso, empreendedores de diversos segmentos e vários estados comparecem à Brasília, na expectativa de receber a atenção (e respostas) dessas autoridades. Desejamos delas
o compromisso de, já nos próximos quatro anos de legislatura e gestão, trabalharem para
a modernização das legislações tributárias, trabalhistas e do Judiciário.
O inoportuno corporativismo de alguns parlamentares tem emperrado o avanço do país.
Assim, vemos na reforma política a mais importante de todas as mudanças impreteríveis e
vitais a um Brasil moderno e de economia forte, respeitado no mercado de todo o mundo.
O sistema tributário arrocha cada vez mais a prestação nacional de serviços, que tem
na mão de obra o seu maior insumo. E apesar do nosso robusto desempenho na economia,
nada temos recebido em contrapartidas governamentais - que usualmente contemplam
outros setores da produção nacional.
A legislação trabalhista vigente há 70 anos ainda superprotege o trabalhador e trata todo
empresário como fosse ele um indivíduo desonesto e irresponsável, uma situação que faz
parecer ainda vivermos na economia da primeira metade do século passado.
Quanto ao Judiciário, são vários os problemas que tornam importante sua
reforma. Entre eles, a insegurança jurídica, a sensação de impunidade, os excessos de processos e recursos acarretando lentidão nos julgamentos. E também
o corporativismo de juízes que lamentavelmente legislam ao invés de julgar.
Enfim, o que desejamos é um Brasil moderno, forte e justo na solução de
tantas questões socioeconômicas. Um Brasil alicerçado em instituições públicas sólidas, fiéis ao cumprimento do que a elas é devido.
Para empreender mais na roda da economia que move o mundo, queremos
ordem e muitos progressos.

Paulo Lofreta
Presidente
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PREMIAÇÃO

III Prêmio CEBRASSE celebra
estímulos à prestação de serviços
Por Lúcia Tavares

N

o dia 02 de dezembro passado, pelo terceiro ano
consecutivo, as cerca de 50 mil empresas associadas às Federações, Sindicatos e Associações
afiliados à Central Brasileira do Setor de Serviços - Cebrasse
homenagearam o desempenho de personalidades, empresas
e entidades que dignificam a prestação nacional de serviços.
No Iate Clube de Santos, na capital paulista, cerca de 300
convidados prestigiaram a cerimônia do Prêmio Cebrasse
2013, paralelo ao Almoço de Confraternização da Central
pelo encerramento do ano, contemplando as seguintes categorias e seus destaques:
CATEGORIA PERSONALIDADE DO ANO
PAULO SKAF, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
DESTAQUE:
EMPREENDEDOR A SERVIÇO DO BRASIL

Na presidência da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo desde 2004, Paulo Skaf tem primado nos mais éticos preceitos da indústria e seus empreendedores, especialmente na concepção da educação como elemento essencial
ao país. Em incontáveis agendas, não mede esforços para
beneficiar tanto a indústria e seus trabalhadores quanto toda
a cadeia produtiva e a sociedade.
Em 2010, diante da queda da competitividade do País,
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Paulo Lofreta e o jornalista Gaudêncio Torquato entregam
Prêmio ao Presidente da FIESP, Paulo Skaf

causada especialmente pelo elevado custo da energia elétrica,
a FIESP realizou estudos sobre vencimentos das concessões
do setor, e comprovou que as tarifas eram as mais caras do
mundo, apesar dos baixos custos da geração de energia. A
principal causa: custos de amortização dos investimentos
nas concessões eram imbutidos nas contas e, muitas vezes,
já pagos pelos contribuintes. Usinas contruídas há décadas
já haviam sido pagas. Em 11 de setembro de 2012, o Executivo federal anunciou para 2013 quedas de 19,7% a 28%
nas tarifas da indústria e de 16,2% para residências, e editou Medida Provisória permitindo renovação de contratos
a vencer em 2017, assinados com empresas de geração,
transmissão e/ou distribuição de energia.

PREMIAÇÃO
CATEGORIA
ENTIDADES, EMPRESAS E PERSONALIDADES
DIÁRIO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA & SERVIÇOS - DCI
DESTAQUE:
JORNALISMO A SERVIÇO DO EMPREENDEDOR
CLÁUDIA REI - DIRETORA CORPORATIVA DE MÍDIA
DAS ORGANIZAÇÕES SOL PANAMBY

O DCI - Diário do Comércio, Indústria & Serviços, jornal
focado em informar e traduzir a economia para as pequenas
e médias empresas, é marca no mercado editorial brasileiro
há 79 anos, doze deles sob a administração das Organizações
Sol Panamby. Com tiragem de 40 mil exemplares, circula
em todo o território nacional a partir de 14 principais capitais, com base de leitores composta por 92% de assinaturas do jornal. Além do DCI, fazem parte do grupo de mídia
das Organizações Sol Panamby a TVB - afiliada Record em
Campinas -, a Band em Santos, as rádios Nova Brasil FM e
a Rádio Central AM, em Campinas.

Ronaldo Vieira (SINDEEPRES) e Paulo Galeazzi (SINBERF)
homenageiam Claudia Rei, Diretora Corporativa de Mídia das
Organizações Sol Panamby

ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE
DESTAQUE: AÇÃO SOCIAL PELA CIDADANIA
FLÁVIO PADOVAN E MARILENA PACIOS,
RESPECTIVAMENTE PRESIDENTE E
SUPERINTENDENTE DA ENTIDADE

Há mais de meio século, o papel da Associação Cruz Verde,
presidida por Flávio Padovan, é proporcionar qualidade de
vida aos portadores de Paralisa Cerebral Grave – PCG, uma
patologia que compromete severamente os sistemas mental,
motor, auditivo, visual, de linguagem e de comportamento.
A entidade viabiliza ao portador da moléstia o acesso à
equipe multidisciplinar em atendimentos personalizados,
aliado a equipamentos de alta tecnologia para diagnósticos
e tratamentos - tudo em harmonia com as limitações individuais de cada paciente.

A homenageada Marilena Pacios (Superintendente da Cruz
Verde) ao lado de Paulo Lofreta, Maria Cristina Franco
(ABF), Amábile Pacios, os médicos Aron Diament e Reinaldo
Finocchiaro, e Dep. Fed. Laércio Oliveira

GRUPO BANDEIRANTES
DESTAQUE:
EMISSORA A SERVIÇO DA POPULAÇÃO
ANDRÉ LUIZ COSTA,
DIRETOR EXECUTIVO DE JORNALISMO

O Grupo Bandeirantes foi ao ar em 1937 e, desde então,
mantém seu compromisso com a difusão da informação,
a utilidade pública e o entretenimento qualificado. Cobre

O Vereador Ricardo Nunes também recebeu o Prêmio ao lado
Paula de Thomaz (APRAG), Antonio Marco França (FEPRAG) e
Dep. Fed. Laércio Oliveira

todo o território nacional com sinais de rádio e TV, e conta
com mais de 20 emissoras com sinal digital. Possui também
o Metro, jornal diário distribuído gratuitamente nas ruas,
|
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e à venda em bancas, em São Paulo, Santos, ABC, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre
e Brasília. Também o Primeiramão, jornal especializado em
classificados e oportunidades.
TOTVS
DESTAQUE:
EMPRESA DO ANO NO SETOR DE SERVIÇOS
MARCELO SOUCCAR,
DIRETOR DO SEGMENTO DE SERVIÇOS

A TOTVS é a maior empresa de software do Brasil, com
55,4% do mercado, e a vigésima segunda marca mais valiosa
do país: US$ 569 milhões, segundo pesquisa realizada pela
revista IstoÉ Dinheiro em parceria com a BrandAnalytics Milward Brow. Mais do que fornecer softwares, a companhia
foca as melhores práticas de negócios e se posiciona como
fornecedora de uma soma de outras soluções - que contemplam, além de software, consultoria (para qual foi criada uma
divisão própria chamada de TOTVS Consulting), tecnologia e
serviços como BPO, Infraestrutura, Educação e Service Desk.

André Costa (Grupo Bandeirantes) recebeu o Prêmio ao lado
de Paulo Lofreta, Sérgio Motta (Planinvesti) e Dep. Fed. Laércio
Oliveira

GENIVAL BESERRA
PRESIDENTE DO SINDEEPRES
DESTAQUE:
TRABALHADOR APOIANDO O SETOR PRODUTIVO

Marcelo Souccar (2o da esquerda para a direita) recebeu o Prêmio
pela TOTVS, premiada como Empresa do Ano do Setor de
Serviços

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação
de Serviços a Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado
de São Paulo - Sindeepres foi fundado em 1992 para defender
a categoria em convenções coletivas, garantias trabalhistas,
benefícios e toda gama de direitos de seus trabalhadores.
Oferece serviços de assistência jurídica, trabalhista e
odontológica, e convênios que possibilitam descontos significativos em colégios, faculdades, cursos profissionalizantes, parques, clínicas médicas, farmácias, pousadas e hotéis.
Colônias próprias para férias em Bertioga e Praia Grande,
e, brevemente, também em Caraguatatuba, além de cursos de qualificação, atividades de lazer, cultura e esportes
e balcão de empregos.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

O Presidente do SINDEEPRES, Genival Beserra (ao centro),
ladeado por Daniel do Viso (Sindeprestem), Paulo Lofreta,
Fernando Calvet (Sindeprestem e CLETT&A) e Dep. Fed. Laércio
Oliveira

DESTAQUE: INCENTIVO AO SETOR PRODUTIVO
MAURÍCIO DO VAL – SECRETÁRIO SUBSTITUTO
DA SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
8| Serviços Brasil | Abril / 2013

Sob o comando de Humberto Luiz Ribeiro, a Secretaria de Comércio e Serviços - SCS do Ministério do Desenvolvimento tem muitas atribuições relativas à prestação de

PREMIAÇÃO

serviços, como o recente Simpósio Brasileiro de Políticas
Públicas – Simbracs. Cabe à pasta, entre outras iniciativas
oficiais, formular, implementar e avaliar políticas públicas
com normas para o desenvolvimento do sistema produtivo
dos serviços; coordenar com outros órgãos de governos e
entidades privadas as ações para a competitividade do setor; articular com entidades e organismos internacionais a
realização de treinamentos, estudos e eventos voltados ao
incremento do comércio exterior de serviços; estabelecer
políticas de informações e estatísticas e a sistemática de
coleta, tratando da divulgação dessas informações, e ainda
realizar parcerias estaduais e municipais visando a fortalecer os serviços locais.
VANDER MORALES

Paulo Lofreta, Haroldo Piccina (Fecomércio-SP) Bruno Omori
(ABIH), e Laércio Oliveira homenageiam Maurício do Val,
Secretário Substituto da Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC

PRESIDENTE DO SINDEPRESTEM

O Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo
- SINDEPRESTEM é o principal representante patronal do
setor de serviços no país, há mais de duas décadas direcionando ações para o desenvolvimento e a consolidação da
prestação de serviços especializados e do trabalho temporário.
Fundado em junho de 1991 para unificar toda uma classe empresarial, reúne mais de cinco mil empresas associadas, filiadas e sindicalizadas, pertencentes aos segmentos
de trabalho temporário; serviços especializados; bombeiro
civil; consultoria em Recursos Humanos; controle de acesso;
estágios; leitura e entrega de documentos; logística; promoção e merchandising; serviços a bancos e serviços auxiliares.

Vander Morales, Presidente do SINDEPRESTEM, recebe Prêmio
pelo trabalho de incentivo ao setor produtivo

CATEGORIA ATUAÇÃO PARLAMENTAR
DESTAQUE: APOIO AO SETOR PRODUTIVO
Deputada Federal Maria Auxiliadora (DEM/TO)

“Agradeço à Cebrasse e, especialmente à Amabile Pacios
que, na presidência da Federação Nacional das Escolas Particulares – FENEP, defende de maneira brava os argumentos
do setor.Um desempenho brilhante pelo setor da educação
na área da atividade privada”.
Deputado Federal Guilherme Campos (PSD/SP)

“Dentro de nossas atividades no Congresso Nacional, temos a missão de defender o setor produtivo.Temos a oportunidade de levar o ponto de vista que quem gera emprego
e paga a conta, que são os empresários, responsáveis por
pagar a conta, o trabalhador, os impostos e fornecedores”.
Deputado Federal Otávio Leite (PSDB/RJ)

“A expansão das atividades econômicas dos serviços é

A Dep. Fed. Mara Gabrilli recebeu o Prêmio por sua atuação em
prol da valorização da cidadania

bandeira que eu abraço por considerar que isso traz grandes
resultados para o Brasil. Logo, destravar o modelo tributário, simplificar a burocracia e acabar com as injustiças são
providências imediatas”.
|
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Deputado Federal Arthur Maia (SDD/BA)

“O Projeto de Lei 4.330/04, como todo tema que produz
transformações mais profundas, sofre algumas resistências,
e vamos enfrentar grandes debates, como os que temos vencido ao longo desse ano.O projeto está no Plenário, continuo
como relator e não tenho dúvida de que ao longo de 2014
o PL 4.330 será votado e aprovado, pois é uma necessidade que mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados,
que passarão a ter todas as garantias que têm os trabalhadores das tomadoras. Não é justo que dois ou três sindicatos, preocupados com o que arrecadam dos trabalhadores,
comportem-se de forma a impedir que tanta gente possa
usufruir desses benefícios”.
Vereador Ricardo Nunes (PMDB/SP)

A Dep. Fed. Dorinha recebeu o Prêmio por seu apoio ao setor
produtivo

“Sou vereador e sou empresário do ramo de serviços
e prezo muito a Cebrasse pelo que tem desenvolvido pela
atividade. Na Câmara de São Paulo temos feito um trabalho
muito focado na defesa do setor de serviços e do comércio.
Meus agradecimentos especiais às lideranças da APRAG e
da FEPRAG, e meus parabéns à Cebrasse, que faz um trabalho fantástico”.
DESTAQUE: VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA
Deputada Federal Mara Gabrilli (PSDB/SP)

“Parabenizo empresas aqui presentes, às quais peço esforços e contribuição para aprimorar e cumprir a lei de cotas,
porque dos 44 milhões de trabalhadores formais no Brasil,
apenas cerca de 300 mil são portadores de deficiências.
E parabenizo o SESVESP por seu esforço na renovação
do pacto pela inclusão de pessoas com deficiência, beneficiando esses brasileiros trabalhadores”.

O homenageado Dep. Fed. Guilherme Campos ao lado de
Hamilton de Brito Junior (Sinfac-SP), Antonio Guimarães
(ABERC) e Laércio Oliveira

Senador Eduardo Suplicy (PT/SP)
(representado por Leandro Ferreira)

DESTAQUE: ESTÍMULO AO SETOR DE SERVIÇOS
DEFESA DA TERCEIRIZAÇÃO
Deputado Federal Laércio Oliveira (SDD/SE)

“É necessário construir a unidade do setor de serviços
no Brasil. Se não agirmos assim, certamente, em todas as
vezes, nós pagaremos a conta. Temos o dever de ser participativos nas discussões daquele Parlamento”.

Ao centro, o Dep. Fed. Otávio Leite recebe o Prêmio ao lado de
Maurício Fernandes (Abriesp), Paulo Lofreta, José de Alencar
(SEAC-RJ) e Dep. Fed. Laércio Oliveira

Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

“Vejo com alegria a luta na Câmara dos Deputados, principalmente Arthur Maia e Laércio Oliveira, que têm dedicado 80% do seu mandato a esse setor, pela sua qualificação
efetiva através de uma lei que o reconheça como uma atividade das mais importantes na economia brasileira na ge10| Serviços Brasil | Abril / 2013

ração de emprego, renda e oportunidades para as pessoas.
Deixo meu agradecimento por esse prêmio e meu compromisso com essa matéria (PL 4.330/2004), tão logo ela saia
da Câmara dos Deputados e chegue ao Senado. No Sena-

PREMIAÇÃO
do o nosso compromisso é com o desenvolvimento e com
o setor produtivo do Brasil. Eu tenho por esse setor, minha
origem, a convicção de sua importância para a geração de
emprego e para a economia do Brasil.
Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

“A segurança jurídica começa com leis bem feitas, e
leis bem feitas começam com a integração com a sociedade, discutindo-se em detalhes o que é importante para
que a coisa fique clara, para que o produtor, o empresário e o trabalhador possam saber quais são seus direitos
e quais são suas obrigações. Nós vamos aprovar sim a
lei da terceirização, vamos cuidar no Senado para que a
gente tenha uma lei que efetivamente modernize a relação de trabalhado e que dê condições de 10 milhões de
trabalhadores estarem tranquilos com seus empregos e
para que seus empregadores tenham a tranquilidade de
saber como se conduzir”.

Ao lado de Paulo Lofreta e Angelo Morena (ABRALIMP) ,
Leandro Ferreira recebeu o Prêmio representando o Senador
Eduardo Suplicy

Ao receber o Prêmio, o Dep. Fed. Arthur Maia declarou seu
apoio ao Projeto de Lei 4330/04

O Senador Eunício Bezerra, ao ser homenageado, fez questão
de lembrar que sua atividade profissional começou na área de
serviços

Deputado Federal Laércio Oliveira recebe o Prêmio das mãos
de Amábile Pacios e Paulo Lofreta
O Senador Romero Jucá é homenageado. Na foto, Fábio
Sandrini (SEAC-ABC), João Palhuca (Sesvesp) e Laércio Oliveira

|

Abril / 2013 Serviços Brasil

|11

ARRANJO DE PAGAMENTOS

Pequenos emissores de cartões podem sumir
com nova lei para meios de pagamento

Os que não se
adaptarem às
regras do BC
até 2/5 vão
falir ou serem
comprados,
diz GSPP, que
representa o
setor

P

equenos emissores de cartões, que
são empresas não-financeiras, as mais afetadas
pelas novas regras para meios
de pagamento, estão ainda
em estado de choque — ou
menos preocupados do que
deveriam. “A maioria não está
pronta, nem tem familiaridade com as formalidades
12| Serviços Brasil | Abril / 2013

que terão de cumprir a partir
de 2 de maio. Mas algumas
estão enganadas, achando
que a lei não é com elas”,
diz Carlos Ogata, diretor de
marketing do Grupo Setorial
de Pré-Pagos (GSPP). Para
ele, muitas dessas empresas vão acabar se fundindo
com outras, sendo compradas
ou mesmo desaparecendo.
Entre as que deixarão o negócio, Ogata cita emissoras
de cartões ligadas a pequenas
associações de classe, clubes
e empresas regionais de pagamento de benefícios. “Para
elas a atividade de cartões
era um satélite, não o ‘core
business’. Não vale a pena
investir”.
“Até agora, não tenho
visto empresas emissoras
se mexerem, apenas sei de

umas três ou quatro que já
pediram registro para operar como instituição de pagamentos no BC”, diz Max
Ciqueira, consultor da Lyra
Networks, multinacional de
origem francesa especializada
em conectividade dos terminais de pagamentos físicos e
de comércio eletrônico. Ciqueira lembra ainda que as
novas regras vão proibir que
as empresas não financeiras
usem o dinheiro que os clientes
depositam nos cartões pré-pagos como dinheiro delas.
“Até agora, as empresas que
faziam isso corriam um risco. Depois de maio, ficarão
ilegais”, diz. Usar o dinheiro
depositado em cartões pré-pago ajuda algumas dessas
empresas emissoras a cobrir
rombos operacionais, e/ou

ganhar com o repasse do dinheiro ou aplicação em investimentos. Por isso, é cada
vez mais comum a oferta de
cartões pré-pagos com apelo
especial até para quem está
com o nome “sujo”. Na verdade, essas empresas precisam mais do dinheiro dessas
pessoas do que essas pessoas
precisam do cartão.
A lei 12.865, que trata dos
arranjos e instituições de pagamento, foi publicada em 9
de outubro, e a regulamentação feita pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) por
meio das resoluções 4.282 e
4.283 e circulares 3.680/81/82
e 83 de 4 de novembro. O
conjunto de regras estabelece regulação mínima para o
setor a fim de mitigar riscos
para o mercado financeiro e

ARRANJO DE PAGAMENTOS
promover solidez na operação
dos arranjos e instituições de
pagamento. A regulamentação abrange vários ‘players’ e
seu objetivo principal foi cercear o risco sistêmico com o
desenvolvimento dos meios
de pagamento eletrônicos.
Os únicos elos da cadeia
não afetados são os bancos.
Até as bandeiras de cartões,
empresas que apesar de não
serem financeiras estão entre
as mais organizadas do sistema, terão de cumprir mais
exigências para obterem licença para operar como instituição de pagamento junto ao BC. Marcelo Tangioni,
vice-presidente de produtos
da Mastercard no Brasil, disse que já criou um grupo de
trabalho para cumprir as exigências de formalização de
processos do BC.
“O objetivo da lei foi disciplinar, não eliminar. Regras
mais claras vão dar mais segurança ao sistema e aos investidores. Mas vão criar barreiras naturalmente”, afirma o
consultor da Lyra. “Fecha uma
porta de um lado, mas abre
de outro”, concorda Ogata,
do GSPP. “A falta de regras
claras para cartões pré-pagos
e pagamentos móveis, produtos com os quais já vínhamos
trabalhando, era uma barreira
para ampliação dos investimentos nesses negócios”, diz
Tangioni. Para alguns consultores, a porta abre-se mais
ainda é para grandes emissores, como os bancos — estes já estão completamente
dentro das novas regras do
BC para o mercado.
O mercado de cartões
movimentou no Brasil R$
846 bilhões em 2013, alta
de 16,9%. No e-commerce,
a alta foi de 29%, com movi-

mento de R$ 31 bilhões. Os
principais analistas esperam
em 2014 um crescimento do
negócio de pagamentos por
cartões similar ao registrado
em 2013, da ordem de 17%,
diz Lyra. O comércio eletrônico também espera manter
o ritmo de crescimento, com
uma expansão de 27% em
relação a 2013, de acordo
com a ABComm.
“ Segundo o BC, o intuito
é criar um ambiente propício
ao desenvolvimento, é contribuir com a inclusão social
e encorajar a inovação. Tudo
isto pode ser verdade na intenção, mas não há no conjunto
regulatório mostras evidentes
de simplificação desse conceito. A criação da chamada
“conta de pagamento”, utilizada pelas instituições de
pagamento para registro das
transações, tem o condão de
complicar em demasia aquilo
que, hoje, o mercado já faz
sem interferência estatal.
E o tema da separação dos
riscos também parece mais
difícil, já que hoje todos atuam no segmento pré-pago e

pós-pago. Enfim, a regulação
tem o condão de arrumar e
estruturar, mas também de
aumentar custos de transação.
O debate sobre capitais
mínimos (a Circular 3.683 estabelece as condições para
autorização e funcionamento
das instituições de pagamento
e passa a exigir capital mínimo
inicial de R$ 2 milhões para
cada modalidade) também
é intricado. Ainda que a regulação tenha tido o cuidado de estabelecer um capital
mínimo relativamente baixo,
a equiparação com bancos e
acordos de Basileia é problemática. Bancos criam moeda,
a partir da poupança popular,
no sentido restrito de “alavancagem” e intermediação
financeira, enquanto as instituições de pagamento são
meras prestadoras de serviços. Evidente que o regulador deve se preocupar com
a solidez dos participantes
(afinal, de algum modo, há
a mobilização da poupança
popular), mas enquadrar no
conceito de instituição financeira quem não é pode não ser

a maneira ideal de proteger
o trabalhador que se vale de
tíquete-refeição’, apontou Jairo Saddi, diretor do Instituto
dos Advogados de São Paulo
(IASP), em artigo publicado
pelo Valor Econômico.
Já Paulo Lofreta, presidente da CEBRASSE, critica
as excessivas exigências impostas às empresas do segmento de cartões e de vale-alimentação e refeição.
“Para as pequenas e médias
empresas, as novas regras
são ainda mais rígidas do
que para os bancos, o que
pode leva-las a sérias dificuldades para subsistir no
setor, uma vez que seus custos
operacionais devem se elevar em cerca de 50% só para
cumprir as novas normas”. E
acrescenta: “além disso, as
novas diretrizes conflitam com
o Programa de Alimentação
do Trabalhador, do Ministério do Trabalho, o que tem
gerado dúvidas sobre qual
determinação atender”.
Matéria divulgada pelo Brasil
Econômico, com complemento da
Redação da Revista SERVIÇOS.
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LEGISLATIVO

Proposta revoga
sistema tributário
e institui imposto
único

A

Câmara dos Deputados analisa a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 333/13,
do deputado Mendonça Prado (DEM-SE), que revoga o Sistema Tributário
Nacional para instituir a adoção de um
imposto único sobre todas as transações
financeiras no País.
Conforme a PEC, 40% das receitas
do tributo único serão repassadas mensalmente aos municípios; 40% aos estados; e 20% para a União. Caberão ao
Distrito Federal os recursos previstos
a estados e municípios. A distribuição
da arrecadação atenderá a critérios de
distribuição equânime, baseada na densidade demográfica, nas desigualdades
regionais e sociais, atendendo às particularidades de cada ente federado. A
efetiva cobrança do imposto único e a
forma de repasse dos valores à União,
aos estados e aos municípios deverão ser
regulamentadas via lei complementar.
Mendonça Prado argumenta que a
proposta pretende simplificar o modelo
tributário, bem como evitar a evasão
fiscal, uma vez que sobre todas as transações será recolhido um percentual para
o Estado. O parlamentar acrescenta que
a PEC torna mais justa a repartição das
receitas. Na visão dele, o sistema atual
privilegia a instância federal. “Não há
mais condições para que a União continue a centralizar os recursos, enquanto
estados e municípios permanecem em
situação de penúria”, diz.
Inicialmente, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ) quanto à
sua admissibilidade. Se aprovada, ainda
terá de ser examinada por uma comissão especial criada especialmente para
esse fim, antes de seguir para votação,
em dois turnos, no Plenário.
Fonte: Agência Câmara Notícias
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Projetos de lei facilitam cancelamento de
serviços de telefone, TV e internet

A

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que pretende obrigar as empresas de telefonia, banda larga ou TV por assinatura
a disponibilizar um sistema de cancelamento eletrônico dos serviços
pelo usuário. Ele poderia fazer o cancelamento sem ter que falar com ninguém,
apenas acessando um link específico na internet ou pelo menu eletrônico do telefone. Os usuários se queixam da demora desse tipo de atendimento.
Por enquanto, a medida vai ser discutida com as empresas e só deve entrar
em vigor no segundo semestre. Mas a Câmara dos Deputados analisa pelo menos sete projetos sobre o assunto, e alguns deputados acreditam que o tema
deve ser regulado por lei.
O Projeto de Lei 1593/11, por exemplo, ao qual foram apensadas outras seis
propostas, assegura ao consumidor o direito de cancelar, via internet, contratos
de planos de saúde, cartões de crédito, TV a cabo e telefonia.
De acordo com a Anatel, do total de reclamações sobre TVs por assinatura
em 2013, por exemplo, 15% se referem a processos de cancelamento.
Fonte: Agência Câmara Notícias

Esperando o retorno

“Se você mantém-se neutro em situações de
injustiça, você escolheu o lado do opressor.”
―Desmond Tutu

ECONOMIA

Novos aumentos de
tributos acontecerão em
2014, diz Mantega

D

epois de aumentar o imposto
sobre cerveja, energéticos e
isotônicos, o governo federal continua avaliando novas elevações
de tributos para acontecer ainda em
2014, ano eleitoral, disse o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, no dia 15 de
abril passado. O objetivo do governo é
compensar os R$ 4 bilhões que estão
sendo alocados, a mais, na Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) para
evitar uma elevação maior na conta de
luz. “Sobre importação [por meio do PIS
e da Cofins], vamos ter [aumento]. E outras [altas de tributos] que não vamos
anunciar [ainda] porque evita ter uma
reação dos setores [que serão taxados]”,
afirmou Mantega a jornalistas. Uma das
hipóteses avaliadas anteriormente era
o aumento dos impostos sobre os cosméticos. O ministro Mantega não comentou essa possibilidade.
O ministro da Fazenda lembrou que,
nos últimos anos, foram feitas reduções
de tributos, como aqueles incidentes
sobre a folha de pagamentos, sobre a
cesta básica e para as micro e pequenas
empresas inscritas no Simples Nacional.
“Reduzimos tributos do país. A principal redução vai permanecer, a da folha
de pagamentos, da cesta básica e para
o Simples. A trajetória de redução de
tributos vai continuar. As reduções de
IPI está sendo recompostas. E aí pode
fazer uma recomposição maior ou menor. Estamos reduzindo os subsídios”,
acrescentou o ministro Mantega.
Fonte: Fenacon

Feriados na Copa devem causar prejuízo de
R$ 30 bilhões a empresas

A

produção no Brasil pode sofrer perda de até R$ 30 bilhões com os feriados nas cidades sede da Copa do Mundo e em todo o país, segundo
informações divulgadas nesta quinta-feira pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).
Segundo o levantamento, a soma dos gastos adicionais com pagamento de
remunerações será de R$ 135 bilhões se todas as empresas optarem pela abertura nos feriados.
Desse montante, R$ 50 bilhões serão gastos em custos e encargos trabalhistas,
graças ao acréscimo à folha de pagamento de 137% ao dia trabalhado.
De acordo com a Fecomercio, o “montante significa a perda potencial de
competitividade para as empresas de todo o conjunto da economia como lojas
no atacado e varejo, empresas de serviços, indústrias e produtores agrícolas”.
Fonte: Jornal do Brasil

Aluguel de escritórios ficará mais caro
na grande SP a partir de 2015

C

om a desaceleração no ritmo de construção de novos escritórios na
região metropolitana de São Paulo, verificada desde 2013, a demanda
deve superar a oferta de imóveis em quase 300 mil m² em 2015, gerando elevação no preço dos aluguéis. A conclusão é do Real Estate Report, levantamento da multinacional de auditoria e consultoria EY (anteriormente Ernst &
Young), considerando um cenário de crescimento do PIB de 2% ao ano.
A partir de 2015, a demanda projetada é de mais de 1,8 milhão de m², enquanto
a previsão de oferta é de pouco mais de 1,5 milhão de m². Com isso, o preço dos
aluguéis praticados deve ultrapassar os R$ 140 por m² já a partir de 2014, com
tendência de alta até 2017, que deverá ultrapassar R$ 170 por metro quadrado.

Otimismo
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PANORAMA

Novo Simples
Nacional permitirá
classificação de
empresas pelo
faturamento

O

Ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme
Afif Domingos (PSD), disse
que o novo Simples Nacional permitirá que as empresas sejam classificadas pelo faturamento e não mais
pelo setor de atuação. Segundo ele,
agora todas as empresas que tiverem
um faturamento de até R$ 3 milhões
e 600 mil anuais vão poder estar no
simples.
De acordo com o ministro, entre
as medidas que estão sendo tomadas
e que beneficiam o empreendedor
brasileiro no âmbito de micros e pequenas empresas, estão o tratamento
jurídico diferenciado, a desburocratização de procedimentos e a desoneração tributária. Sobre a universalização
do Simples, Afif afirmou que 475 mil
empresas serão beneficiadas. Com a
integração, uma empresa que hoje,
por conta dos processos de licença,
leva 150 dias para ser regularizada,
poderá estar apta para funcionar em
cinco dias, se ela for de baixo risco,
situação de 90% das empresas brasileiras.
Para o secretário de Estado de
Indústria, Comércio, Minas e Energia
(Sicme-MT), Alan Zanatta, a vinda do
ministro representa a força da economia de Mato Grosso. “As micro e
pequenas empresas são fundamentais
para fomentar a nossa economia, geram emprego e renda nos municípios
e contribuem para alavancar o fortalecimento do Estado. É um momento
importante para tratar de políticas
públicas voltadas para este setor que
acredita no potencial do Estado e trabalha duro para crescer e ampliar os
negócios”, diz o secretário.
Fonte: Folha de S. Paulo/SP
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Setor de serviços de limpeza e conservação
já contrata para a Copa no Rio

A

realização da Copa do Mundo no país, sucedida pelas eleições presidenciais, faz de 2014 um ano promissor na geração de empregos em
diferentes setores, entre eles o de serviços de limpeza e conservação.
Só no Rio de Janeiro, a expectativa é de 20 mil novos postos de trabalho, o dobro do que é registrado anualmente, de acordo com o Sindicato das Empresas
de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro (Seac-RJ). As contratações
para cargos como recepcionistas bilingues e trilingues, telefonistas, digitadores,
porteiros, vigias e, claro, serventes e auxiliar de serviços gerais, já começaram e
vão se intensificar a partir de abril.
Segundo o presidente do Seac-RJ e da Federação Nacional das Empresas
de Serviços e Limpeza Ambiental (FEBRAC), Ricardo Garcia, no Rio, uma vaga
temporária para a Copa pode significar emprego fixo, já que, em 2015, o Estado
começa a se preparar para as Olimpíadas 2016. De acordo com Garcia, todos os
profissionais contratados para trabalhar na Copa passarão por cursos de treinamento e aperfeiçoamento, uma prática comum no setor. O presidente do Seac-RJ explica que o aperfeiçoamento representa uma forma de garantir a retenção
de trabalhadores e o aumento da produtividade. De 2006 a 2011, os recursos
para esta atividade no Brasil saltaram de R$ 50 milhões para R$ 110 milhões, um
crescimento real de quase 65%.
No Brasil, o setor de prestação de serviços de limpeza e conservação possui
cerca de 13 mil empresas.
Fonte - http://oglobo.globo.com/economia/emprego/setor-de-servicos-de-limpeza-conservacao-ja-contrata-para-copa-no-rio-11594324#ixzz2tJbgWohL

Pai avalia segurança para decidir escola

A

segurança oferecida aos alunos já pesa tanto ou mais que a qualidade do ensino quando os pais matriculam filhos em escolas da rede
privada paulista. É o que indicam os números do censo da educação
básica na escola particular, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp). Segundo o vice-presidente da entidade, José Augusto de Mattos Lourenço, as escolas com itens de segurança mais sofisticados
passaram a ser tão procuradas quanto as que têm nota alta nos sistemas de
avaliação mais conhecidos. O fenômeno, segundo ele, não se restringe à capital. Em cidades como Limeira, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto, no interior,
as escolas com segurança especializada têm filas de alunos à espera de vagas.
Itens como câmeras, seguranças profissionais e cartões personalizados já
não bastam, segundo ele. “Muitos estabelecimentos estão reformando as instalações para que os pais entrem com o carro na escola, em vez de parar na
rua”, exemplificou. Algumas já oferecem serviço de motorista com segurança
para transportar o aluno entre a casa e a escola.
Outro indicador dessa tendência, relata Lourenço, é o crescimento na oferta
do período integral, em razão da demanda crescente. “Além do ensino, as escolas passaram a oferecer serviços como natação, judô, academia e restaurante
para que o aluno não precise se deslocar para outro lugar, ficando a maior parte
do dia em um ambiente que os pais consideram seguro”, diz o vice-presidente
do Sieeesp.

PANORAMA

Governo deverá liberar
contratações por curto
período sem registro
em carteira

Crise de Energia

O

ministro do Trabalho, Manoel Dias, enviou à presidente Dilma Rousseff o texto
da Medida Provisória que permitirá a
admissão de funcionários em períodos
curtos sem registro em carteira.
O documeno prevê a dispensa do
registro para contratações limitadas a
14 dias seguidos, com teto de 60 dias
ao ano. “Hoje não existe essa figura na
legislação trabalhista”, afirma o ministro.
O pedido para a mudança partiu sobretudo de empresas que atuam com
turismo e eventos, por causa da Copa de
2014. A nova regra, no entanto, valerá
para todos os segmentos, diz Dias.

“Quase todos os homens são capazes de
suportar adversidades, mas se quiser por à
prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”
―Abraham Lincoln

Anvisa divulga critérios para serviços de alimentação

A

Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa) publicou,
no dia 12 de março passado,
a Resolução da Diretoria Colegiada Nº10/2014, que dispõe sobre os critérios para a
Categorização dos Serviços de
Alimentação. Com a iniciativa,
o consumidor poderá saber
com que cuidado e limpeza o
seu bar, lanchonete ou restaurante preferidos trabalham. O
projeto foi apresentado pela
Gerência Geral de Alimentos.
Em todo o Brasil, são 2.500
bares, restaurantes e lanchonetes que aderiram voluntariamente ao projeto, que será
implementado como piloto
durante a Copa de Futebol
2014 nas cidades-sede dos
jogos e nos municípios interessados. Os critérios de se-

leção dos estabelecimentos
foram definidos localmente.
O relator da proposta,
diretor Jaime Oliveira, explicou que algumas cidades
escolheram estabelecimentos
que servem pratos regionais,
outras decidiram por critério geográfico, como localização perto de shopping ou
de metro, caso de São Paulo.
O projeto se estende até o
dia 31 de agosto deste ano,
quando será avaliado.
“Com a Categorização dos
Serviços de Alimentação, estes locais são classificados por
critérios que avaliam os aspectos higiênico-sanitários de
maior impacto para a saúde
dos consumidores”, destacou
o diretor-presidente da Anvisa,
Dirceu Barbano. Essa avaliação é realizada pela vigilân-

cia sanitária dos municípios.
Os estabelecimentos podem ser classificados em três
categorias: A, B e C. A categoria A corresponde à de
melhor classificação.
A Copa do Mundo FIFA
2014 foi escolhida como o momento ideal para apresentar
o projeto aos consumidores
brasileiros e turistas. A proposta brasileira baseia-se em
experiência semelhante de
cidades como Los Angeles,
Nova Iorque e Londres.
Representantes de associações de Bares, Restaurantes e Similares, presentes a
reunião da Dicol, saudaram
a iniciativa e afirmaram que
a proposta é inovadora e que
impulsionará o setor a desejar
sempre mais qualidades para
seus produtos e serviços.

Mulheres
preferem serviços
e comércio para
empreender

D

e cada dez mulheres
empreendedoras
no Brasil, sete atuam nos setores de Comércio
e Serviços. Um estudo realizado pelo Sebrae mostra que
essa concentração não ocorre
entre os homens. Do total de
mulheres donas de micro e
pequenas empresas no Brasil, 38% estão no Comércio e
33% nos Serviços. “As características dos empreendedores são semelhantes em
homens e mulheres: proatividade, ousadia, aceitação
de risco. Mas é fundamental
escolher atividades com as
quais se tenha afinidade”a
aponta o presidente do Sebrae, Luiz Barretto.
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SETOR

Receita dos serviços cresce 9,3%
em janeiro

S

egundo dados divulgados em 18 de
março passado, pelo
IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatítica, em janeiro, o setor de serviços do
Brasil registrou um crescimento nominal de 9,3% em
relação a janeiro de 2013,
superior às taxas observadas em dezembro (8,3% revisado) e novembro (8,8%).
Os Serviços prestados às famílias cresceram 12,1%, os
Serviços de informação e
comunicação, 8,8%, os Serviços profissionais, administrativos e complementares,
9,0%, Transportes, serviços
auxiliares dos transportes e
correio, 10,0% e Outros serviços, 6,8% (Tabela 1). Na série
dos últimos 12 meses, a taxa
de janeiro (9,3%) foi inferior
apenas às de abril (11,6%) e
setembro (9,7%). O crescimento nominal acumulado
em 12 meses ficou em 8,5%.
A Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS) abrange o
segmento empresarial não
financeiro, exceto os setores
da saúde, educação, administração pública e aluguel
imputado. Sua publicação
completa pode ser acessada
em www.ibge.gov.br/home/
estatistica/indicadores/serviços/pms.
Os Serviços de informação
e comunicação e os Serviços
profissionais, administrativos
e complementares contribuíram acentuadamente para o
crescimento do setor de serviços em janeiro. Esses dois
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segmentos apresentam uma
participação relativa bastante expressiva na estrutura do
setor: 35,7% e 20,5%, respectivamente.
Quanto à composição relativa da taxa, a contribuição
dos Serviços de informação e
comunicação passou de 27,7%
em dezembro para 32,3% em
janeiro e a dos Serviços profissionais, administrativos e
complementares, de 18,1%
para 19,4%. Em que pese os
Transportes, serviços auxiliares
dos transportes e correio terem
peso expressivo na composição

da taxa, houve desaceleração
de 41,0% em dezembro para
34,4%, em janeiro. Os Serviços
prestados às famílias cresceram
12,1% em janeiro sobre igual
mês do ano anterior, acima
do observado em dezembro
(9,6%) e novembro (10,1%).
Neste segmento destacam-se os Serviços de alojamento e alimentação (12,3%) e
Outros serviços prestados às
famílias (11,1%). A série mantém crescimento contínuo a
partir de fevereiro, evoluindo
de 7,3% a 12,1% em janeiro.
No mesmo período, a massa

de rendimento médio real habitual da população ocupada
cresceu 3,0%1 e passou de
R$ 44.863 milhões para R$
46.224 milhões.
Os Serviços de informação e
comunicação cresceram 8,8%,
acima de dezembro (6,6%) e
novembro (7,0%). Os Serviços
de tecnologia da informação e
comunicação-TIC, que abrangem os serviços de telecomunicações e de tecnologia da
informação, cresceram 8,6%
e os Serviços audiovisuais, de
edição e agências de notícias,
10,0%. O segmento de Serviços

SETOR

de informação e comunicação
contribuiu em 32,3% (ou 3,0
p.p., em termos absolutos)
para a taxa geral.
Os Serviços profissionais,
administrativos e complementares cresceram 9,0% em janeiro, contra 6,8% em dezembro e 9,4% em novembro. Os
Serviços técnico-profissionais,
que abrangem os serviços intensivos em conhecimento,
cresceram 13,8% e os Serviços administrativos e complementares, que abrangem os
serviços intensivos em mão-de-obra, 7,3%. Sua contribuição foi de 19,4% (ou 1,8 p.p.)
para o índice geral.
O segmento de Transportes,
serviços auxiliares dos transportes e correio cresceu 10,0%
em janeiro, abaixo da taxa de
dezembro (11,4%) e no mesmo
patamar de novembro (10,2%).
As maiores taxas de crescimento foram em Transporte
aquaviário (19,5%) e Transporte aéreo (12,2%), sendo
que o Transporte terrestre registrou crescimento de 4,4%.
Os Serviços de armazenagem,
serviços auxiliares dos transportes e correio registraram
variação de 18,9%. Esse segmento contribui com 34,4%
(ou 3,2 p.p) para o índice geral.
O segmento Outros serviços apresentou crescimento
nominal de 6,8%.
Em janeiro, houve alta em
todas as Unidades da Federação
Em janeiro, todas as Unidades da Federação apresentaram
variação nominal positiva. As
maiores taxas foram no Distrito Federal (19,1%), Goiás
(17,8%) e Paraíba (17,0%) e
as menores, em Mato Grosso (0,6%), Pará (1,4%) e Piauí
(2,5%) (Gráfico 3).
Entre as contribuições das

Unidades da Federação,
destacam-se São Paulo
(52,6% e 4,9 p.p.), Rio
de Janeiro (12,8% e 1,2
p.p.), Paraná e Distrito
Federal (ambas com 4,3%
e 0,4 p.p.).
Em Serviços prestados
às famílias, lideraram o
Espírito Santo (21,4%),
São Paulo (19,3%) e Ceará (16,6%). As menores
taxas positivas foram em
Minas Gerais (4,6%), Rio
de Janeiro e Rio Grande
do Sul (ambas 6,8%) e
Pernambuco (7,6%). Distrito Federal teve queda
(-2,8%).
Em Serviços de Informação e Comunicação,
as maiores taxas foram
em Goiás (27,7%), Distrito Federal (13,8%) e
Santa Catarina (13,1%).
As menores taxas positivas foram em Pernambuco (4,3%),
Paraná (5,6%) e Ceará (6,8%).
Houve quedas na Bahia (-6,8%),
Espírito Santo (-2,6%) e Minas
Gerais (-1,2%).
Em Serviços profissionais,
administrativos e complementares, lideram o Distrito Federal (19,4%), São Paulo (14,2%)
e Santa Catarina (13,9%). As
menores variações positivas
foram no Ceará (0,4%), Minas
Gerais (1,0%) e Espírito Santo (2,5%). Houve quedas na
Bahia (-5,1%) e no Rio Grande
do Sul (-1,2%).
Em Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, Distrito Federal
(29,0%), Pernambuco (14,7%)
e Rio de Janeiro (12,1%) tiveram as maiores variações, e as
menores foram no Rio Grande
do Sul (5,4%), São Paulo (8,9%)
e Santa Catarina (9,0%).
Em Outros serviços, os

maiores crescimentos foram no
Distrito Federal (42,8%), Bahia
(20,1%) e Ceará (19,9%). As
menores taxas foram obser-

vadas em Minas Gerais (7,2%),
Rio Grande do Sul (5,8%), São
Paulo (1,2%) e Espírito Santo
(-15,0%).
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Próximos meses reservam muito trabalho
e luta para o Setor de Serviços
Por Lilian Ferracini

A

no de Copa do Mundo e eleições, 2014
inspira cuidados e
preocupa alguns economistas. Aumentou a apreensão
em relação à dívida pública,
que deve ficar em 62% do
PIB em 2014 contra os 53%
de 2010, de acordo com dados da Tendências Consultoria. É certo, até para os mais
pessimistas, contudo, que a
situação não será marcada
20| Serviços Brasil | Abril / 2013

por nenhuma tragédia. Haverá crescimento, sim, mas ele
será “medíocre” para alguns
e bem melhor que o deste
ano para outros. Para o PIB,
as projeções vão desde 1,8%
de expansão até algo em torno de 4%. Já a inflação oscila
entre 4%, para os mais otimistas, e 6%. O investimento
estrangeiro deve permanecer
no patamar em que está e,
para a balança comercial, as

perspectivas são melhores,
motivadas pelos efeitos do
câmbio.
O economista Nelson Barbosa, pesquisador do Ibre/FGV,
apresentou suas projeções durante o seminário “Perspectivas
da economia brasileira 2014”,
realizado em novembro, de
uma forma que explica bem
as diferentes projeções. Ele
as dividiu em otimistas, pessimistas e de mercado, que

prevê crescimento de 2,2%,
com base na desaceleração
do investimento; enquanto
os otimistas esperam avanço
em torno de 3%, de olho na
recuperação do investimento
pela infraestrutura, câmbio
estável de R$ 2,30 e reajuste de energia e gasolina; e,
os pessimistas, de 1,5%, com
base no aumento da inflação,
aumento do câmbio e cancelamento das desonerações.

DESENVOLVIMENTO

“Há um incerteza muito
grande em torno da economia
brasileira e se formou uma
convenção pessimista, que
tem gerado estimativas pessimistas”, acredita Pedro Rossi,
professor doutor do Instituto
de Economia e pesquisador
do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica
da Unicamp. Rossi avalia que
o próximo ano deve atrair um
crescimento robusto, puxado
pelos investimentos realizados, como das concessões,
que devem surtir efeito já
em 2014.
“Eu acredito em um crescimento do PIB em torno de
4% para 2014. Os motivos que
causaram a queda recente
se dissiparam. Um dos principais foi a desaceleração do
investimento em 2011, que
foi um erro, do ponto de vista da política econômica. O
ano passado foi muito ruim
em investimento. Mas [o in-

Ainda que alguns setores
esperem bons resultados em
2014, o consenso é de que esse
será um ano de muito trabalho

vestimento] está acelerando
neste ano, recuperando o ano
passado. Eu acho que a tendência é que tenhamos um
crescimento maior”, avalia
Rossi. No acumulado dos quatro trimestres terminados no
terceiro trimestre de 2013,
o PIB registrou crescimento
de 2,3% em relação aos quatro trimestres imediatamente
anteriores.
Quanto à inflação, Rossi
projeta uma taxa entre 4% e
5%, embora pondere que é
muito difícil fazer previsões
para o índice. Ele sublinha que
tivemos um “choque” importante no final do ano passado
e no início deste, e que não
há motivo para esperar que o
“choque” volte. O consumo,
que vinha crescendo, deve desacelerar um pouco. “O ano
que vem vai ser melhor que
2013. Não compartilho das
estimativas que estão sendo
feitas. O Brasil tem base para
crescer.”
Em relação à possível redução de estímulos pelo Federal
Reserve (Fed, banco central
americano), Rossi diz que o
mercado, de certa forma, já
precificou este acontecimento,
o que já causou muita volatilidade. “O mercado já entendeu que, mesmo que as
mudanças ocorram, a taxa de
juros nos EUA vai ficar baixa
por muito tempo. A recuperação americana é um sinal
positivo, mas vai ser muito
lenta. Não acredito nessa possibilidade de crise cambial”.
Já em relação ao investimento estrangeiro, medido
pelo IDE (investimento Direto
Estrangeiro), o economista
chama a atenção para a estabilidade e tendência que
continue forte, sem querer

arriscar se vai aumentar ou
diminuir. A balança comercial, por sua vez, deve melhorar, muito por conta do
ajuste cambial, que demora
um tempo para fazer efeito,
mas que deve aparecer já no
ano que vem, melhorando o
déficit em transações correntes.
Segundo números da Tendências Consultoria, o próximo ano deve ter um déficit
nominal de 3,6%, expansão
de 2,1% no PIB, inflação de 6%
e dívida pública de 62% (do
PIB). Felipe Salto, economista
da Tendências, destaca que
o quadro é de crescimento
baixo em 2014, próximo de
2%, devido a restrições novas,
principalmente a externa, e
limitação para o consumo.
O quadro não é desastroso,
mas as limitações para que o
crescimento vigore são cada
vez maiores
“O modelo baseado no
déficit em conta corrente,
que vinha sendo financiado
por entrada forte de capital
externo, como modelo, chegou ao limite. Não tem mais
entrada forte de capital. O
ajuste vai se dar nas variáveis
domésticas, o consumo cresce menos. Vai se reforçando
aquelas restrições quase históricas para que a rende per
capita avance, produtividade
e investimentos. Nem no ano
que vem nem a médio prazo
esses dois entraves parecem
equacionados. Por isso um
PIB de 2,1%, um quadro fiscal
que se agrava, o déficit nominal cresce, a taxa de juros
vai ser maior, o juros da dívida longa está aumentando.
O quadro não é desastroso,
mas as limitações para que o
crescimento vigore são cada
vez maiores. ”, explica Salto.
|
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O IDE, acredita Salto, deve
permanecer em R$ 58 bilhões
no ano que vem, já que ele vinha
numa trajetória ascendente,
mas neste ano desacelerou.
O saldo de pagamentos não
é mais financiado pelo IDE,
pois não é mais suficiente.
Já a balança comercial deve
se recuperar, com a taxa de
câmbio mais desvalorizada,
a uma taxa de 8,2%. “O Brasil
continua a ser primário exportador, os termos de trocam
dependem da demanda por
esse tipo de produto. Esse
ciclo se encerrou em 2012,
então a balança sofreu esse
efeito, que a indústria não
conseguiu se recuperar, como
a indústria do resto do mundo. O Serviço se tornou mais
importante que a indústria. A
relação câmbio e salário prejudicou muito o setor produtivo nacional. A balança vai
se ajustar, como câmbio desvalorizando aumenta a rentabilidade das exportações.
Agora, se isso vai ter impacto
sobre o crescimento, é uma
dúvida muito grande. É preciso uma mudança da política
estratégica macroeconômica. É preciso novos acordos
comerciais que estimulem as
importações, tecnologia que
estimule o aumento da produtividade. Em todas essas
frentes, nós estamos muito
aquém”.
O ano de 2014, então,
para Salto, será o ano em
que a política fiscal vai ser
“cozinhada em banho maria,
com crescimento medíocre,
contas externas medíocres e
déficit em conta corrente de
3,7% do PIB, o que não será
nenhuma tragédia, pois temos reservas de R$ 400 bi”.
Antonio Carlos Mace22| Serviços Brasil | Abril / 2013

do, professor da Unicamp,
pondera, porém, que o instrumental à disposição dos
economistas não é poderoso o suficiente para fazer
“previsões” com o mínimo de
precisão. O que vale para as
economias desenvolvidas e
para as em desenvolvimento,
em geral mais instáveis do
que as primeiras. “O Brasil é
uma economia em desenvolvimento em meio a um contexto em que as incógnitas
são particularmente difíceis
de desvendar. Nossa política
econômica é alvo de crítica
cerrada (e nem sempre justificada); porém, estamos às
vésperas de um ano eleitoral
- qual será, então, a política
fiscal em 2014”?
Macedo aposta que o crescimento da economia brasileira em 2014 deve ficar entre
2% e 4%, e lembra que, no
plano externo, há forte incerteza quanto ao momento, à
intensidade e à reação dos
mercados com a provável mudança da política monetária
norte-americana, com a redução dos estímulos pelos Fed.
“Não admira, então, que as
projeções sejam divergentes.
Acho mesmo que, dadas as
circunstâncias, nem são tão
divergentes assim! Nenhum
dos números que tenho visto
é em si mesmo mais razoável
do que os outros. Todos são
o resultado de hipóteses (e
esperanças) que os analistas
nem sempre têm o cuidado
de explicitar. Na hipótese de
“tempestade perfeita”, aventada por alguns, o crescimento
econômico pode mesmo vir
a ser muito baixo. Sem descartá-la, prefiro considerá-la
pouco provável”.
Após registrar um aumen-

Ricardo Garcia, Presidente da FEBRAC

to de 30% nas contratações
temporárias, no final do ano
passado, o setor de asseio
e conservação sinaliza boas
expectativas para 2014. Em
função das eleições e da realização da Copa do Mundo
no país, os períodos de pico
não devem se restringir ao
começo e ao final de ano. Portanto, há a possibilidade de
uma parcela considerável dos
funcionários contratados para
suprir o aumento da demanda no verão serem efetivados
no fim do período.
Presidente da Federação Nacional das Empresas
de Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac), Ricardo Garcia,

afirma que o crescimento das
contratações no setor está
relacionado a uma busca das
companhias pela descentralização dos serviços.
“As empresas brasileiras
estão em um processo de competição muito acirrado, então
precisam buscar ferramentas
de gestão eficientes. Por isso,
a terceirização vem aumentando. O potencial de crescimento é muito maior, mas
não vem se efetivando pelo
momento da economia, de
inflação e juros altos, que levam a uma insegurança dos
contratantes em tomar essa
decisão”, diz.
Além dos serviços de lim-

José Jacobson Neto, Presidente da ABREVIS
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peza, o setor engloba cargos
como recepcionista, jardineiro e porteiro. As exigências
pelo Nível Médio completo
e outros cursos de qualificação são cada vez maiores. Os
estabelecimentos que mais
têm contribuído para o crescimento da oferta de vagas
são hotéis, restaurantes, shoppings e novos aeroportos,
na medida em que expandem na mesma proporção
do desenvolvimento da economia e poder de compra da
população.
Para Garcia, ainda não é
possível traçar os rumos do
setor para 2015 - ano sem
eventos esportivos e eleições. Ele pensa que a escolha do próximo presidente
da República será decisiva
nesse sentido: “Com a continuidade do PT no poder,
não há perspectivas de grandes mudanças no cenário.
O partido já assimilou uma
forma de administrar o país,
que não está se mostrando
eficiente neste momento. O
mundo inteiro está em crise, mas a forma como o PT
vem gerindo não permite ao
Brasil dar um salto, como em
direção a uma reforma trabalhista, tributária, política,
que todos sabemos serem
necessárias”.
“Vivemos em um país em
que o setor de serviços não
é bem visto, e não recebe
nenhum benefício. A desoneração de folha de pagamento, por exemplo, é concedida para a indústria, mas
não para Serviços que é um
grande gerador de emprego.
Neste ano, continuaremos
perseverando, batalhando,
buscando realmente reconhecimento nas instâncias

legislativas, judiciárias e reguladoras.Em 2014, teremos
muito trabalho”, considera
José Jacobson Neto, Presidente da ABREVIS - Associação
das Empresas de Vigilância
e Segurança.
Para o Presidente do SINDEPRESTEM, Vander Morales, “temos um cenário muito positivo em 2014 para o
setor de trabalho temporário. A tendência deste ano é
ter muitas contratações temporárias, tanto para a Copa
do Mundo como pelas suas
anualidades, Dia das Mães,
Páscoa, Natal, enfim, essas
são datas históricas e normalmente há muitas contratações
temporárias mas o evento
Copa do Mundo vai trazer
um boom de contratações
muito grande, eu acredito
que o grande desafio pro
setor é encontrar mão de
obra para suprir toda essa
demanda, eu creio que nós
vamos ter problemas, não
vamos conseguir preencher
todas as vagas”.
Empresas do setor atacadista (cash&carry) demonstram apreensão com
o desempenho do setor em
2014. Ainda que o mercado
este ano esteja crescendo
em relação ao ano passado,
fatores como baixos investimentos internos e a falta
de comunicação entre companhias e poder público são
motivos de preocupação.
É o que afirmou o presidente da Associação Brasileira
de Atacadistas e Distribuidores
de Produtos Industrializados
(ABAD) e diretor comercial
da Jotujé Distribuidora, José
do Egito Frota Lopes Filho.
“Estamos preocupados com
as expectativas e perspecti-

Vander Morales, Presidente do SINDEPRESTEM

José do Egito, Presidente da ABAD

Angelo Morena, Presidente da ABRALIMP
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vas do governo, porque os
estrangeiros já estão um pouco duvidosos em relação aos
investimentos no Brasil. Isso
nos preocupa, mas mesmo assim trabalhamos com soluções
junto aos fornecedores para
manter o cenário positivo.”
O Presidente da ABRALIMP, Angelo Morena, diz que
“a Abralimp é continuidade,
é potencializar ações que
já estão em andamento, é
renovar ações, enfim as expectativas para este ano, nós
acreditamos que na área de
prestações de serviço com a
questão da regulamentação
da terceirização, vai ser um
ano de luta, acho que a copa

24| Serviços Brasil | Abril / 2013

não interfere, as empresas
trabalham com contratos continuados, então acho que isso
não vai mudar muito, serviços extraordinários, mas não
muda muito pra prestação e
nós acreditamos que na área
de máquinas, equipamentos,
descartáveis, que esse pessoal sim deve implementar,
incrementar um pouco o faturamento, deve ser um pouco
melhor em relação a copa,
mas nada de mais.
Para Rui Monteiro, Presidente do SEAC/SP, “o ano chega com preocupações, como
a inflação, por exemplo. Mas
assseio e conservaçõe é uma
atividade essencial, atuante

Rui Monteiro, Presidente do SEAC/SP

em mão de obra com envolvimento de equipamentos tec-

nológicos. Vamos continuar
trabalhando!
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Renan Calheiros: um dos mais
polêmicos presidentes do Senado

R

enan Calheiros cumpre seu terceiro mandato no Senado Federal do Brasil, (1994/2002 - 2002/2010 - 2010/2018).
Foi Presidente do Senado Federal do Brasil de 2005 até 2007, quando renunciou ao cargo, após várias denúncias de corrupção contra si polarizarem a opinião pública. Ao reassumir o cargo, em fevereiro de 2013, Renan
afirmou que não haveria espaço para a dúvida durante a sua gestão, que iria trabalhar para robustecer o Congresso e
que criaria barreira jurídica contra qualquer iniciativa com pretensões de restringir a liberdade de informação.
Revista Serviços - Qual o
seu posicionamento a respeito das CPIs e qual o motivo
da resistência a se implantar
a CPI da Petrobras?
RC -Inicialmente a proposta
nasceu na oposição que argumentou ser necessária uma
investigação sobre operações
da Petrobrás no exterior. Na
esteira da iniciativa, aliados
do governo também exigiram
apurações sobre o metrô de
São Paulo e as obras do porto Suape, em Pernambuco.
Após várias questões regimentais ficou evidenciado
que os segmentos políticos
antagônicos desejavam profundas investigações sobre
os temas levantados. Ambos
os lados apontaram fatos determinados que estariam a
merecer a investigação política, ainda que estejam sendo apurados pelas instâncias
competentes.
Revista Serviços - na ocasião de sua volta à Presidência
do Senado, sua frase mais
marcante foi “ética não é objetivo em si mesmo. O objetivo em si mesmo é o Brasil, é
o interesse nacional. A ética
é meio, não é fim. A ética é
dever de todos nós”. Como
26| Serviços Brasil | Abril / 2013

a ética tem sido defendida
pelo Senado Federal nesse
caso da CPI da Petrobras?
RC - A base de qualquer
sociedade igualitária é a verdade, é a justiça. Para atingirmos ambos valores em sua
plenitude devemos buscar a
verdade para aplicar a justiça,
quando for o caso, até porque a ordem e o bem estar
social dependem da justiça
bem aplicada. Neste caso
específico fica claro ainda
que as investigações estão
transcorrendo normalmente
em órgãos como o Ministério
Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e
até em sindicâncias na própria Petrobrás. CPIs, quando abandonam o subproduto
político, costumam dar boas
contribuições institucionais.
Revista Serviços - Quanto à reforma política, qual a
sua importância para o país?
RC - A reforma política
é o que se pode chamar de
“unanimidade estática”, pois
“todos são favoráveis, mas
ela não deslancha no Congresso Nacional”, que continua devendo ao país uma
mudança efetiva. Poderíamos aproveitar a eleição de

2014 para ouvir a população.
A reforma política no Brasil só
será realidade acompanhada da chancela social, seja
através de um plebiscito ou
através de um referendo. O
nosso sistema proporcional
provoca deformidades na representação política, atua contra a ideologia e a fidelidade
partidárias e permite um número elevado de legendas,
fator que fragmenta as forças políticas e forma maiorias
inconsistentes. A sociedade
não entende como um candidato com poucos votos se
elege e outro, bem votado,
não. Mecanismos eleitorais
existem muitos e todos eles
apresentam algum defeito.
Dentre todas as sugestões para
o sistema eleitoral brasileiro,
a que reúne mais simpatia
talvez seja o sistema distrital
misto. Vigora na Alemanha,
Hungria, México, Nova Zelândia, Japão, Rússia, Equador,
Bolívia, Venezuela. Outro problema que requer solução é o
financiamento de campanhas
eleitorais. Em qualquer lugar
do mundo, as campanhas políticas precisam de recursos
financeiros e materiais para
apresentar seus programas
e projetos, e conquistar vo-

tos. No Brasil, o financiamento da disputa política
funciona muito mal. Tido
como fonte de corrupção
e de escândalos, ao longo
dos últimos anos sofreu alterações que se mostraram
insuficientes para promover
a igualdade entre os candidatos e combater o abuso
do poder econômico.
Revista Serviços - Além
desse importante tema, quais
outros são prioridade neste
ano tão atípico (Copa do
Mundo e Eleições)?
RC - O Senado Federal
tem se dedicado a reconstruir leis importantes como o
Código de Processo Civil, já
aprovado aqui e em votação
na Câmara dos Deputados,
o Código de Processo Penal,
o Código Comercial, e lei
da Arbitragem, de licitações
o a lei de execução penal.
Revista Serviços - Por
que modernizar a lei de
Execução Penal é relevante?
RC - Após a condenação
criminal, o Poder Público passa
a ter obrigações com a gestão das prisões e os direitos
e deveres dos presos. Este
é um dos mais complexos e
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delicados temas do direito penal. O ideal seria que o egresso
do sistema penitenciário voltasse ao convívio social como
uma pessoa melhor, de alma
depurada, decidida a trabalhar
e a viver em paz. Toda a concepção da pena é dirigida para
esse objetivo. Merece atenção
o vertiginoso crescimento da
população carcerária no Brasil. Hoje as penitenciárias e as
cadeias públicas guardam mais
de quinhentos mil detentos,
sendo quase a metade de presos provisórios. Esse número
revela um assustador índice de
criminalidade, que se apresenta ainda mais alarmante se for
considerado o alto índice de
delitos impunes. O Brasil tem
a quarta maior população carcerária do mundo e não possui a infraestrutura necessária
para enfrentar esse flagelo. O
nosso sistema carcerário tem
um déficit de duzentas e quarenta mil vagas e existem mais
de duzentas mil ordens de prisão a cumprir. Mudanças substanciais no sistema carcerário
devem ser acompanhadas de
medidas concretas para redução da criminalidade urbana,
especialmente a criminalidade
violenta, que envolve homicídios, roubos, sequestros, estupros e latrocínios. No enfrentamento desse cenário, a lei
de execução penal deve dispor
de mecanismos que tornem o
sistema carcerário eficiente,
reduzindo os custos com os
presídios e os custos sociais,
além de promover a ressocialização do preso. A reforma da
execução penal no Brasil vai
exigir uma mudança de cultura e reflexão de todos nós
para se converter num con-

siderável avanço em termos
de cidadania.
Revista Serviços - A modernização da Lei do Consumidor também é prioritária,
mas muitos preocupam-se com
as mudanças...
RC - Após 23 anos em vigor, a atualização do Código
do Consumidor foi elaborada com a ajuda de juristas e
submetida à Comissão Temporária de Modernização do
Código de Defesa do Consumidor. Depois de ser submetido ao plenário do Senado, a
reforma será analisada pela
Câmara dos Deputados. Nenhum direito já conquistado
será subtraído. Estamos, sim,
ampliando os direitos do consumidor que é a parte mais

frágil na relação de consumo.
Revista Serviços - Como
conciliar essa extensa pauta
com um ano tão atribulado
como 2014?
RC - Nós estabelecemos a
pauta e desde já, firmemente,
vamos decidir em que dias
o Senado deliberará. Isso é
importante inclusive para garantir a presença, a certeza do

funcionamento e da deliberação. Por sugestão dos
presidentes de comissões,
o Senado também deverá
realizar três sessões temáticas, que podem ser
transformadas em sessões
deliberativas ao fim dos
debates. Elas tratarão de
segurança pública; mobilidade urbana; e educação
e trabalho.

|

Abril / 2013 Serviços Brasil

|27

TRIBUTOS

Empresas gastam 2.600 horas com
rotinas relativas a impostos
31 normas legais editadas por dia e o e-Social complicam o dia-a-dia das
empresas.

Denis William e Junior Rozante, Diretores da Letter Consulting

Q

ue os cidadãos e as empresas brasileiras
carregam uma carga tributária excessiva,
todos sabem. Mas que 760 novas normas
são editadas por dia, alterando o rumo de segmentos
econômicos inteiros, poucos têm ideia. “De 1988 a
2008, foram emitidas 3.700.000 novas normas legais,
trazendo cada vez mais complexidade ao cotidiano das
corporações, principalmente”, aponta Denis William, Diretor da Letter Consulting Consultoria Tributária e Empresarial, empresa formada por profissionais oriundos das
“Big Four” (quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo. Fazem parte
deste seleto grupo as empresas PricewaterhouseCoopers,
Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG e Ernst & Young.) e
do mercado financeiro.
As constantes alterações, os prejuízos causados por erros
de interpretação ou desatualização e a burocracia tributária
consomem horas de trabalho especializado. As empresas
são obrigadas a fazer e transmitir, seis declaraçòes entre
informes federais e estaduais. Além disso, anualmente, fazem a Declaração de Informações Econômico-Financeiras
28| Serviços Brasil | Abril / 2013

da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). É por
essas e outras que o país ocupa a liderança de
burocracia tributária: conforme estudo do Banco
Mundial, gasta-se, em média, 2.600 horas por ano
na apuração de tributos. É mais do que o dobro
do “segundo colocado”, a Bolívia (1.080 horas).
Além dessas normas e alterações diárias, as
empresas estão se preparando para se adaptar
a mais uma novidade: a criação do e-Social, um
sistema que obriga as empresas a repassarem as
informações sobre folha de pagamentos, obrigações trabalhistas, previdenciárias e impostos em
tempo real.
É o controle mais rígido de todas as rotinas
trabalhistas, que antes, era feito em formulários
de papel, o que não permitia ajustes nem fiscalização de todas as empresas em tempo real. O
programa integrará Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência Social e Caixa Econômica
e um único cadastro.
Muitas consultorias desenvolveram cursos,
projetos e softwares para disponibilizar ao mercado,
no entanto a Letter Consulting inovou nesta solução.
A sua ferramenta, juntamente com seus consultores
analisam os dados do cliente para entender os processos, corrigem as inconsist6encias e depois exportam os
dados no formato exigido pela Receita Federal, assim
evita-se multas e perdas de certidões.
A intenção da Letter é facilitar o dia-a-dia das empresas em uma relação de parceria, assim desenvolvendo o planejamento tributário e implantação dos
processos de reestruturação empresarial. “É um investimento mútuo na minimização dos custos empresariais. Participamos do resultado advindo da melhora
de performance gerada para a empresa.”, assegura o
diretor da Letter Consulting. “Após um mês de consultoria, o cliente reduz, em média, cerca de 30% do total
da folha de pagamentos e recupera os lançamentos
feitos a maior nos últimos cinco anos, o que chega a
totalizar cerca de 80% do valor da folha”, finaliza o
consultor.
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Empregados, empregadores e soceidade a favor da terceirização

REFORMA DAS LEIS TRABALHISTAS PARA

AUMENTAR A COMPETITIVIDADE
Representantes sindicais e diretores jurídicos debateram em Seminário na Amcham-SP propostas de
mudanças e defenderam a terceirização

M

odernizar a legislação trabalhista consiste em eliminar entraves
burocráticos e criar leis específicas que permitam aumentar a competitividade
e o diálogo entre patrões e
empregados. “Deveríamos
ter pouca legislação e muita
negociação”, defendeu o ex-ministro do Trabalho Almir
Pazzianotto, no Seminário
Trabalhista que a Amcham
– São Paulo promoveu no
dia 25 de fevereiro passado
30| Serviços Brasil | Abril / 2013

No debate, dois sindicatos do setor de serviços,
um patronal e outro de trabalhadores, defenderam o
estabelecimento de uma regulação para a atividade de
terceirização. “Depois de
tantos anos de atividade,
encontrei um sindicato patronal e outro profissional
que não estão em conflito
e querem a mesma coisa:
uma lei que retire da semi-clandestinidade a terceirização (de serviços) e que
contribua para a redução

dos processos trabalhistas
e condenações.”
Para o ex-ministro, a
legislação precisa parar
de tratar os trabalhadores
como “incapazes”. “Quando
criaram a CLT [Consolidação das Leis do Trabalho],
usaram como princípio que
todo trabalhador é um relativo incapaz. Que somos
hipossuficientes e não temos discernimento”, critica.
Gabriel Rico, CEO da
Amcham, aponta que, entre 2000 a 2012, cerca de 25

milhões de ações trabalhistas foram ajuizadas, o que
corresponde a uma média
de 2,5 milhões de ações por
ano. “É chocante ter que
convencer uma empresa
a investir no Brasil quando ela se dá conta dessa
quantidade de ações em que
ela, inevitavelmente, será
envolvida”, comenta Rico.
O montante de questionamentos jurídicos vai se
traduzir em passivos trabalhistas, valores que as
empresas serão obrigadas
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a provisionar nos balanços.
“Tudo isso afeta o valor internacional de mercado das
multinacionais”, acrescenta
o CEO.
Autonomia em relação
ao Judiciário

A insegurança jurídica
que paira sobre os acordos
negociados pelas empresas
diretamente com os sindicatos de trabalhadores prejudica a relação entre patrões e empregados. “A lei
diz que todo trabalhador
tem direitos e deveres. Ela
também deveria deixar as
empresas livres para fazer
negociações de acordo com
suas necessidades e conveniências”, defende Eduardo
Barros, diretor jurídico da
Volkswagen. O executivo também é presidente do Comitê
Estratégico de Diretores e
Vice-presidentes Jurídicos
da Amcham - São Paulo.
Patricia Ulian, diretora
jurídica da Cummins para
a América do Sul, lembra
que a falta de flexibilidade
nas relações trabalhistas
também são causa de baixa produtividade. “Do jeito
que está estruturado hoje,
todos os conflitos trabalhistas têm que ser levados ao
Judiciário. Isso deixa tudo
muito lento”, afirma. Outra
executiva, Angélica Sampaio,
diretora de recursos humanos
da ITW, também se ressente da falta de flexibilidade
da legislação trabalhista e
lentidão da Justiça.
A Johnson & Johnson buscou uma solução prática para
diminuir os conflitos trabalhistas e reduzir as sentenças desfavoráveis: melhorar

as condições de trabalho e
aumentar o grau de transparência no relacionamento
com o Poder Público.
“Como o Judiciário é complexo, resolvemos nos mostrar
ao Poder Público local e convidamos os juízes para conhecer
nossas fábricas”, disse Leandro Gomes, diretor jurídico
da Johnson & Johnson. Isso
ajudou os juízes a entender o
funcionamento da fábrica e a
acolher denúncias comprovadas, acrescenta o executivo.
A terceirização da
mão de obra

A terceirização de serviços
é um dos segmentos da economia que mais gera empregos, mas a falta de legislação
específica para a atividade é
um dos principais entraves de
crescimento. O setor público,
que contrata grande parte dos

nos pregões eletrônicos. Aí,
criam-se empresas para concorrer em licitações que não
pagam direitos trabalhistas,
pois são constituídas para
atuar somente no período do
contrato”, aponta Morales.
“O Judiciário acaba generalizando que toda empresa
terceirizada é fraudadora, o
que não é verdade”, acrescenta Morales. O critério de
menor preço da Lei 8.666
é a principal causa da precarização do trabalho terceirizado, comenta Genival
Beserra Leite, presidente do
SINDEEPRES (Sindicato dos
Empregados em Empresas
de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra,
Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega
de Avisos do Estado de São
Paulo). “Quem pode fazer um
bom serviço nem se candidata

Morales: “Terceirização é uma
ferramenta de competitividade
fundamental para o país”
serviços terceirizados, deveria ter uma regulação mais
favorável ao setor, defende
Vander Morales, presidente
do 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).
A Lei 8.666/1993 [que
regula a compra de serviços pelo setor público] tem
brechas que acabam dificultando a atividade de terceirização. “Ela determina que
se contrate pelo menor preço

(ao leilão público). O prejuízo
recai sobre o trabalhador e
a própria empresa”, disse.
Por outro lado, Leite
elogia o Projeto de Lei (PL)
4.330/2004, que prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade. “Há clausulas anti-calote,
que são as garantias que a
empresa interessada em concorrer tem que apresentar”,
detalha. Entre elas, estão o
recolhimento de INSS e FGTS,
além de uma conta onde uma
parte da receita do contrato
tem que ser depositada para

assegurar o pagamento de
salários.
Ele destacou os 21 anos de
atuação do Sindicato no Estado
de São Paulo em defesa dos
trabalhadores terceirizados e
temporários. “Tivemos bons
resultados para os trabalhadores, tanto que a terceirização em São Paulo avançou
se compararmos com outros
estados. A modernização do
setor de serviços, por exemplo, só trouxe ganhos para a
categoria”, disse.
E ressaltou a importância
do trabalho em conjunto entre
sindicatos laborais e patronais
e empresas tomadoras e empregadoras para o crescimento
do setor produtivo, além defender a ampliação das discussões sobre a regulamentação
da terceirização.
Ainda sobre esse tema, o
presidente do Sindeprestem,
Vander Morales, enfatizou que
sua entidade pratica o sindicalismo de resultados, pois entende que não existe empresa
forte sem trabalhadores bem
assistidos e bem remunerados. Nesse sentido, falou da
importância de se ampliar a
discussão acerca do projeto de
lei que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil (PL
4330/04). Segundo ele, a regulamentação é fundamental
para “trazer segurança jurídica
às empresas”, além de duplicar a proteção ao trabalhador,
“seja pelo tomador, seja pelo
empregador”.
Morales destacou ainda
que a terceirização, nos últimos anos, tem movimentado
a economia no país. “É uma
ferramenta de competitividade, é fundamental para as
empresas competirem globalmente”.
|
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Reforma Política para avançar no
aperfeiçoamento da Democracia

N

inguém hoje acredita em reforma
política no Congresso. Os representantes
do povo há muito tempo
perceberam que não lhes
convém mudar as regras do
atual modelo. A maioria dos
parlamentares não quer trocar o presidencialismo pelo
parlamentarismo. Isto levaria
o eleitor a votar num programa de partido e não em
um candidato. Seria perder
prestígio pessoal. Um grupo de deputados liderados
pelo petista paulista, Cândido Vacarezza, apresentou
há poucos dias uma PEC –
Proposta de Emenda Constitucional – para promover
nova “reforma política”. Se a
reforma proposta for aprovada agora, só valerá para
as eleições de 2018.
A proposição está na
Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Fede-

ral onde aguarda parecer
pela constitucionalidade.
Assinaram a matéria: Esperidião Amin (PP-SC), Marcelo
de Castro (PMDB-PI), Miro
Teixeira (PROS-RJ), Marcus
Pestana (PSDB-MG), Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Alfredo
Sirkis (PSB-RJ), Cândido Vacarezza (PT-SP) e outros. O
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, prometeu receber a matéria para
deliberação.
Uma das novidades é o
voto facultativo. Outra novidade é o fim da reeleição
para cargos executivos. A iniciativa também propõe o fim
das coligações proporcionais
e uma cláusula de desempenho de 10% do quociente
eleitoral por Estado. Isto é
a famosa cláusula de barreira temida por pequenas
legendas.
Das propostas de reforma
política postas em discussão,

“A maioria dos parlamentares não
quer trocar o presidencialismo pelo
parlamentarismo. Isto levaria o
eleitor a votar num programa de
partido e não em um candidato. Seria
perder prestígio pessoal”.
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sem dúvida, devem merecer
atenção prioritária aquelas
que corrigem distorções no
sistema de representação
popular.
A reforma política é a terceira na ordem de importância colocada na agenda do
governo. Mas, o que está em
discussão há bastante tempo
no Congresso são propostas
dispersas de partidos políticos
e de parlamentares. De modo
que não se sabe se o governo
e sua base parlamentar vão
encampar essas propostas.
São elas:
1- Cláusula de barreira. É
uma medida que visa reduzir o
número de partidos políticos,
inviabilizando a representação
parlamentar dos pequenos
agrupamentos partidários,
entre os quais aparecem legendas de aluguel, mas, também, legendas que expressam correntes ideológicas. O
pretexto para a inclusão da
cláusula de barreira na legislação partidária é que a existência de pequenas bancadas
no Congresso e a dispersão
partidária representariam um
obstáculo para a formação
de maiorias sólidas para votação de questões relevantes
na legislação. A cláusula de
barreira já está posta na legislação e deverá vigorar a
partir das eleições de 2006.
Ou seja, o partido que não
alcançar 5% dos votos dados para a Câmara Federal
não terá representação parlamentar, não terá participação

no fundo de financiamento
partidário e não terá acesso
ao rádio e à televisão para
expor seu programa e suas
candidaturas em eleições futuras. Deve ficar claro que
o partido que não vencer
a cláusula de barreira pode
continuar funcionando, porque a Constituição garante
o pluralismo partidário. Ele
só não terá as regalias que
os outros partidos terão.
2- Financiamento público
das campanhas eleitorais. É
uma medida vista como solução para impedir a prevalência do poder econômico nas
disputas eleitorais, manifestado na maior possibilidade
de eleição daquele candidato
que tem mais recursos financeiros. Além disso, a medida
visa coibir a busca de recursos
para as campanhas eleitorais
junto a grupos econômicos,
bancos, empreiteiras de obras,
empresas concessionárias de
serviços públicos e outras. A
medida é boa, mas não resolve
inteiramente a questão das
desigualdades nas disputas
eleitorais, considerando que
a repartição dos recursos será
feita proporcionalmente à votação obtida pelos partidos
políticos, contemplando as
grandes agremiações. Outra
dúvida está na distribuição dos
recursos entre os candidatos
pelas direções partidárias, que
podem privilegiar algumas candidaturas em detrimento de
outras. E por fim, nada impedirá que partidos e candidatos
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busquem recursos por fora
para suas campanhas, pois
será praticamente impossível
controlar e fiscalizar uma eleição de tamanho porte como
é a brasileira, com dezenas
de milhares e até centenas
de milhares de candidatos,
como é o caso das eleições
municipais.
3- Proibição das coligações para as eleições proporcionais. Ou seja, para deputados federais, estaduais e
vereadores. É uma espécie
de reforço para a cláusula de
barreira. Essa medida pode
reduzir o número de partidos com representação parlamentar a quatro ou cinco
agremiações, afastando do
processo político importantes correntes de pensamento
ideológico e doutrinário que
uma verdadeira democracia
deve contemplar.
4- Restrição à divulgação
das pesquisas eleitorais. Uma
medida considerada, por muitos, como salutar para impedir
que a manipulação dos levantamentos de opinião sobre a
intenção de voto influencie
os resultados das eleições.
Trata-se de uma suposição, até
porque, na maioria das eleições realizadas, nem sempre
os candidatos que saem na
frente nas pesquisas vencem
as eleições. De modo que essa
é uma restrição à liberdade de
informação, que não contribui para o aperfeiçoamento
da democracia. A liberdade
de informação é um direito
sagrado e deve ser preservada. Restrições à divulgação de
pesquisas devem ser banidas
da reforma política.
5- Acabar ou reduzir o
horário gratuito de rádio e
televisão concedido, pela lei

eleitoral, aos partidos e candidatos. É uma das propostas
de restrição à liberdade de
informação e ao direito de o
eleitor conhecer os programas
dos partidos e as propostas
dos candidatos para formar
juízo e votar conscientemente.
Essa é uma conquista democrática do povo brasileiro, e
invejada pelos eleitores de
outros países, tal a sua importância para a democratização do processo eleitoral.
6- Fidelidade partidária.
Trata-se de medida para inibir
a troca de legenda, segundo
seus defensores. É discutível
a necessidade de adotar uma
lei para obrigar que alguém
permaneça em determinado
partido para sempre. É uma
camisa-de-força que restringe
a liberdade de opção partidária e de convicção doutrinária e ideológica, direitos consagrados pela Constituição.
O ingresso e a saída de um
partido é um ato voluntário,
de vontade do cidadão. Nos
casos em que ele exerce o
mandato, o estatuto partidário é que deve prever as
formas de cobrar disciplina
e fidelidade ao programa e
normas orgânicas da agremiação, não a lei. Afinal, segundo
a Carta Magna, é assegurada
a liberdade de consciência.
7- Voto distrital puro ou
misto. É uma proposta antiga,
que a elite sonha implantar no
Brasil porque essa modalidade de representação popular
leva ao bi-partidarismo. É o
que ocorre nos países que
adotaram esse sistema e que
não tem nada de popular, pois
os dois partidos que disputam o poder, geralmente, são
conservadores, um mais que
o outro, alijando a esquerda
|
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da disputa do poder político.
A adoção do voto distrital,
misto ou puro, exigiria uma
grande mexida na Constituição, uma vez que ela consagra o sistema de representação proporcional, tanto dos
Estados na Câmara Federal
quanto dos partidos nas casas
legislativas em geral. O voto
distrital adota o sistema de
votação majoritária.
8- Voto facultativo.
É antiga a disposição de
certos setores da área política, sobretudo os mais
conservadores, de acabar
com o “voto obrigatório”.
Na verdade, o voto obrigatório não existe. O que existe é a obrigatoriedade de
o cidadão alistar-se eleitor,
habilitando-se a votar. Isso
não quer dizer que ele seja
obrigado a votar. O eleitor
34| Serviços Brasil | Abril / 2013

pode abster-se de votar, justificando a ausência, pode
anular o voto e pode votar
em branco. A obrigatoriedade do alistamento eleitoral
tem um papel positivo para
o fortalecimento da democracia no País, além de ter se
transformado em estímulo
à participação popular no
processo político, valorizando
a cidadania e despertando
interesse em discutir os problemas do Brasil. Portanto,
suprimir o chamado “voto
obrigatório” seria um retrocesso para o nosso sistema
eleitoral.
9- Desproporcionalidade
da representação dos Estados
na Câmara dos Deputados:
é velha a crítica de que o
atual sistema de representação dos Estados na Câmara
Federal não corresponde à

Das propostas de reforma
política postas em discussão,
sem dúvida, devem merecer
atenção prioritária aquelas que
corrigem distorções no sistema
de representação popular.

igualdade do voto prevista na Constituição. Cita-se
sempre que o voto do eleitor de Roraima vale dez vezes mais do que o voto do
eleitor de São Paulo. Essa
questão precisa entrar na
atual reforma política.
10- Separação das eleições
de deputados das eleições
para Presidente da República. Essa proposta não tem

sentido. O que tem sentido
é separar as eleições para
cargos eletivos federais das
eleições para cargos eletivos
estaduais, precisamente para
haver uma maior afinidade
e coerência envolvendo a
escolha do Presidente da
República e dos parlamentares, que deverão formar
a base de sustentação do
governo.
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JUSTIÇA DO TRABALHO

FAVOR

SENTENÇA NÃO DÁ EM ÁRVORE

Por José Lucio Munhoz
Juiz do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

A

cada ano os juízes
brasileiros proferem 22 milhões de
novas sentenças, solucionando
litígios, aplicando o direito,
resolvendo processos, salvando vidas. Tal marca é impressionante, pois significa que a
cada dia útil são publicadas
no Brasil 100.000 sentenças.
No chamado horário comercial são 12.500 (doze mil e
quinhentos) julgamentos por
hora, 208 (duzentos oito) por
minuto, conforme dados do
Conselho Nacional de Justiça. Atrás dos 22 milhões de
sentenças proferidas a cada
ano, portanto, outros milhões
de atividades são praticadas

pelos magistrados.
A produtividade do juiz
brasileiro é muito grande, e
não por acaso milhares de
presos são encaminhados ao
sistema prisional a cada ano
(obviamente por conta das
decisões judiciais!).
Justamente pela atuação
extraordinária da magistratura
brasileira ingressam nos cofres
públicos dos Estados e da União
quase 22 bilhões arrecadados
anualmente pelos tribunais
(dados de 2011), dentre tributos, custas, emolumentos;
quase R$ 10 bilhões são pagos
anualmente aos trabalhadores
pela Justiça do Trabalho, R$
700 mil são destinados aos

“Pela atuação extraordinária
da magistratura brasileira
ingressam nos cofres
públicos dos Estados e da
União quase 22 bilhões
arrecadados anualmente
pelos tribunais”.
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aposentados e pensionistas
pela Justiça Federal, bilhões
de reais são repassados por
ano às pessoas em razão das
sentenças condenatórias ou
decorrentes da conciliação na
Justiça Estadual.
Além disso, guarda de menores e adoções são decididas,
ações declaratórias (sem valor
monetário) são julgadas e as
eleições são magnificamente conduzidas (as melhores
e mais céleres do planeta!).
Desnecessário referir,
portanto, a importância da
atuação do Judiciário para a
sociedade brasileira. Ocorre,
todavia, que na outra ponta
da linha temos profissionais
sobrecarregados de atribuições
e responsabilidades, com 26
milhões de novos processos
aguardando por eles a cada
ano (muitos deles em razão
das tantas falhas estruturais
do próprio Estado), tendo de
cuidar, enfim, dos tantos interesses da cidadania em todo
o país.
Diante disso, é inconcebível que alguns ainda façam
ironias sobre a quantidade de
trabalho dos juízes, insinuando que pouco trabalham

ou que só o fazem em certos
dias da semana.
Como se vê, sentença não
dá em árvore, muito menos
na base de 22 milhões por
ano! A mídia, de modo geral, enaltece a liberdade de
suas próprias atividades, mas
em muitos casos se esquece
de sua obrigação de dar voz
ou demonstrar o “outro lado
da moeda”, pois só com isso
se pode garantir uma real e
verdadeira formação crítica
da opinião pública.
Lembramos que a imprensa,
para ser livre e independente,
também se socorre dos princípios que o Judiciário tanto
defende. A crítica construtiva
sobre as instituições deve ser
feita também de colaborações
e reconhecimento. Esperamos,
um dia, que o princípio do
contraditório - valor tão caro
aos juízes para a formação de
sua opinião sobre os casos
sob sua condução - venha a
ser devidamente observado
pelos meios de comunicação
e, com isso, se possam afastar os preconceitos, injustiças e as distorcidas visões
sobre a atuação dos juízes
brasileiros.

JUSTICA DO TRABALHO

CONTRA

JUSTIÇA DO TRABALHO CRIA NOVAS TESES
PARA CONDENAR EMPRESAS
Por Percival Maricato
Vice-Presidente Jurídico da CEBRASSE.

A

fantástica criatividade da Justiça do Trabalho na condenação
de empresas vem sendo incrementada por novas teses, que
ficam valendo como se fossem
leis aprovadas pelo Congresso. O
problema não fica apenas na insegurança jurídica, nos prejuízos
dos casos individuais, mas atinge
até mesmo o Estado Democrático
de Direito, a divisão de poderes
previstas na Constituição, pelas
dimensões que essa prática ilegal
vem adquirindo.
Consolidou-se como jurisprudência condenar empregadores de
motoristas de caminhões que se
acidentam nas estradas por dano
moral, pois elas são consideradas
pelos juízes defeituosas e portanto perigosas (claro que não falam
da responsabilidade do Estado).
Também tem sido condenadas
por dano moral as empresas cujos
funcionários tem sido vítimas de
assaltos ou aquelas cujos diretores chamam a atenção de algum

“O país todo perde com essa
insanidade. Perde impostos,
empregos, produtos e
serviços, PIB, receita de
previdência, segurança
jurídica, etc.”

funcionário por uma falta, fazem
revistas, não conseguem evitar intrigas entre eles. Até mesmo atraso no pagamento ou exigir horas
extras, independente da situação
vivida, pode ser motivo para condenação em dano moral.
É visível nas decisões a ampliação do conceito da “responsabilidade civil objetiva”, que vai sendo
estendido a diversas profissões,
segurança privada entre elas. O
trabalhador é vítima de alguma
desgraça? A empresa é considerada culpada, mesmo que tenha
tomado todas as providências para
protegê-lo, as exigidas legalmente
e mais algumas.
O mesmo ocorre com o adicional de insalubridade. Se o funcionário trabalha em local aberto,
onde pode haver sol por alguns
dias, tem ele direito ao adicional.
Logo mais poderão ser condenadas no mesmo adicional em favor
dos que trabalham em escritórios,
onde não se toma sol.
O local da reclamação, por sua
vez, deveria ser e sempre foi o da
prestação de serviços, mas também essa determinação legal da
CLT está sendo atropelada pelos
juízes (sempre dissemos que o
problema não á CLT, mas a Justiça do Trabalho). Recentemente
um ministro do TST permitiu que
o trabalhador reclamasse no interior de São Paulo, para onde se
mudou após prestar serviços em

Campo Grande. Para o ministro
a lei tem que ser entendida em
sua “finalidade social”, atender a
“dignidade humana” e etc. Doravante empresas correrão o risco
de ter que responder a reclamações por todo o país. Como farão
as de menor porte?
Há dezenas de outros casos.
A cada dia se tem uma novidade.
As reclamações multiplicam-se.
As empresas, buscando sobreviver, jogam o custo ou parte
dele sobre os preços. Acontece
que o consumidor tem um limite
de renda, não pode gastar descontroladamente com produtos
e serviços que necessita. E então
ele não compra, prejudicando-se,
mas devolvendo o problema para
a empresa ou alternativamente
vai em busca de produtores informais, que, aproveitando-se da
ocasião, disponibilizam produtos
e serviços a preços inferiores.
O país todo perde com essa
insanidade, perde impostos, empregos, empresas, empreendedores, produtos e serviços, PIB,
receita de previdência, segurança
jurídica e etc. Perde produtividade
e competitividade, pois os produtos e serviços ficam cada vez mais
caros e enfrentar a concorrência
internacional fica inviável. O resultado é previsível, mas os juízes,
de seus gabinetes refrigerados,
certamente dirão que nada tem
a ver com isso.

|

Abril / 2013 Serviços Brasil

|37

ESPAÇO DOS ASSOCIADOS

Durante a última reunião da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizada no Rio de Janeiro, dia 13 de
março, o presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras
de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), Ricardo Costa Garcia,
apresentou dois vídeos produzidos pela Federação acerca da terceirização, como parte das ações que vêm sendo desenvolvidas sob a coordenação da Frente parlamentar em Defesa do Setor de Serviços em prol
da aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 4.330/2004, de autoria do deputado Sandro Mabel (PL-GO), que “dispõe sobre o contrato de prestação
de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes”.
Na oportunidade, Ricardo Garcia solicitou aos presidentes das Federações presentes que auxiliem na divulgação dos vídeos em suas
bases, visto que estes objetivam, principalmente, a aprovação do PL
4.330/2004 pela sociedade em geral.
O SELUR (Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana de São Paulo)
e a Prefeitura de São Paulo, em parceria com as empresas prestadoras dos serviços de coleta, limpeza e varrição, lançaram, no dia 20 de
fevereiro passado, a campanha ‘Eu jogo limpo com São Paulo’.
A iniciativa, que faz parte das medidas da Operação Chuvas de Verão, pretende minimizar os impactos das precipitações na cidade,
levando aos cidadãos a conscientização sobre o descarte correto
de lixos e resíduos.
Para o presidente do Selur, Ariovaldo Caodaglio, o que a Prefeitura
está fazendo com essa campanha é chamar munícipe para dizer:
você tem responsabilidade. “Se a política nacional de resíduos diz,
pela primeira vez, da responsabilidade compartilhada, vamos nessa
mesma política fazer com que o munícipe jogue com o que a cidade precisa, reduzindo a produção de resíduos, produzir minimamente o necessário e não pensar que a Prefeitura resolve tudo”,
afirmou Caodaglio.

A realização da Copa do Mundo no país, sucedida pelas eleições
presidenciais, faz de 2014 um ano promissor na geração de empregos em diferentes setores, entre eles o de serviços de limpeza e conservação. Só no Rio de Janeiro, a expectativa é de 20 mil novos postos de trabalho, o dobro do que é registrado anualmente, de acordo
com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado
do Rio de Janeiro (Seac-RJ). As contratações para cargos como recepcionistas bilingues e trilingues, telefonistas, digitadores, porteiros, vigias e, claro, serventes e auxiliar de serviços gerais, já começaram e vão se intensificar a partir de abril.
Segundo o presidente do Seac-RJ e da Federação Nacional das
Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (FEBRAC), Ricardo Garcia, no Rio, uma vaga temporária para a Copa pode significar emprego fixo, já que, em 2015, o Estado começa a se preparar para as
Olimpíadas 2016.
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Aconteceu em Cartagena, Colômbia, entre os dias 07
e 10 de abril, a ReCon Latin America, evento organizado
pela International Council of Shopping Centers (ICSC). O
tradicional evento que evidencia o mercado de shopping
centers na América Latina reuniu, este ano, representantes de mais de 20 países do continente latino e também
da América Central. O objetivo principal do encontro foi
apresentar oportunidades de negócios, discutir práticas de
aprendizado e promover o networking entre os principais
players internacionais. A ABF - Associação Brasileira de Franchising esteve, pela terceira vez consecutiva, participando
da Convenção, representada por Ricardo Camargo, diretor
executivo da Associação.
A cidade de São Paulo vai sediar o congresso da International Solid
Waste Association (ISWA) de 2014. A ISWA é a principal associação
internacional, não governamental e sem fins lucrativos, que atua exclusivo pelo interesse público de promover e desenvolver o setor de
resíduos sólidos ao redor do mundo para uma sociedade sustentável.
No Brasil, a associação é representada pela ABRELPE – Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
“O Congresso da ISWA é o principal evento em âmbito global para
discutir as práticas, desafios e tendências para a gestão de resíduos e
será realizado pela primeira vez no Brasil em um momento bastante
oportuno, já que o prazo determinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para o encerramento da destinação inadequada de resíduos se encerra em agosto de 2014”, afirma Carlos Silva Filho, diretor
executivo da ABRELPE.

Foi divulgada no dia 9 de abril passado, a composição da
nova chapa “Reunificação Sindical” da Federação Nacional das
Empresas de Segurança e Transporte de Valores (FENAVIST).
Nos últimos anos de lutas, a FENAVIST cresceu e se preparou para uma nova era, em que continuidade e mudança estão presentes ao mesmo tempo. O objetivo é propor o
novo a partir do que já se tornou sólido: lançar novas sementes e fortalecer as raízes do que foi plantado, trabalhando
com união nos interesses da Segurança Privada no Brasil. É
chegada a hora de colher frutos ainda maiores!
A composição da nova chapa é fruto de um esforço incansável em torno desta entidade.
A aclamação da nova diretoria acontecerá no dia 23 de
abril próximo e a posse no dia 23 de junho.
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O deputado federal Laércio Oliveira (Solidariedade/
SE) esteve no gabinete do senador Sérgio Petecão, acompanhado do Senador Eduardo Amorim (PSC/SE) e de
João Diniz, Diretor da ABREVIS (Associção Brasileira das
Empresas de Vigilância) para discutir o relatório do PLS
66/2006, que cria as cooperativas de vigilância. O senador Petecão é o relator do projeto no Senado, de autoria do senador Cristóvão Buarque. Laércio explicou que o
projeto vai prejudicar as empresas e fere a lei de cooperativas porque cooperados devem ser iguais, não tem hierarquia como está proposto no projeto. O relator afirmou
que vai alterar o relatório em benefício das empresas.

No ano passado foram abertas 297 mil vagas temporárias em todo
país para atender a movimentação comercial ocasionada pela chegada
de datas especiais como Páscoa, Dia das Mães, Natal e férias de verão.
O levantamento foi feito pelo Sindicato das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (SINDEPRESTEM) em parceria com a Federação Nacional dos Sindicatos de
Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado
(Fenaserhtt). As oportunidades estiveram concentradas no comércio e
na indústria. O segmento de lazer e entretenimento também contratou
temporários para o período de férias de verão.

O primeiro encontro de 2014 da Câmara Setorial de Fabricantes de Máquinas aconteceu no dia 18 de fevereiro, no auditório da ABRALIMP. Entre
os assuntos abordados na reunião, coordenada pelo diretor Antonio Luis
Francisco, estava a padronização das especificações de Aspiradores e das embalagens das lavadoras de alta pressão.
Em relação aos aspiradores, foram discutidas ideias de como transmitir
ao usuário que a potência consumida pelo aspirador não está diretamente
relacionada à qualidade da limpeza, como muitas pessoas acreditam.
Já sobre as embalagens das lavadoras de alta pressão, ficou acertado que,
a partir do segundo semestre, todas as fabricantes participantes do grupo
adotarão uma forma padrão para fornecer as informações de pressão nominal, pressão permissível e vazão de seus equipamentos para que o consumidor final saiba exatamente as características do produto que está adquirindo.
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O SINFAC-SP reforçou sua posição favorável à desburocratização do SuperSimples, ao participar no dia 25 de fevereiro,
em Brasília, da reunião da Frente Parlamentar em Defesa do
Setor de Serviços, que teve a representação de 30 atividades
econômicas.
“Embora tenha surgido com a missão de tornar mais leve o
fardo tributário das micro e pequenas empresas, o Supersimples ainda precisa ser amplamente desburocratizado, pois só
desta forma atingirá seus verdadeiros objetivos”, afirmou o
presidente do Sindicato, Hamilton de Brito Junior, que representou o fomento mercantil no encontro, cujo debate abordou a pauta legislativa prioritária.

No dia 8 de abril passado, uma comitiva da ABAD encabeçada pelo presidente José do Egito Frota Lopes Filho esteve em
Brasília para participar de encontros e audiências que tiveram
como foco a discussão de temas de interesse do setor nos âmbitos legislativo e político.
O grupo da ABAD reuniu-se com o secretário da Receita
Federal do Brasil, Carlos Alberto Freitas Barreto, junto com o
deputado Antônio Balhmann (PROS-CE), presidente da Frente
Parlamentar Mista dos Agentes de Abastecimento do Pequeno e Médio varejo, para discutir, basicamente, a inclusão dos
representantes comerciais do setor (RCAs) no regime tributário
do Simples Nacional.

A ABTA - Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
irá realizar, de 5 a7 de agosto próximo, a Feira e Congresso
ABTA 2014, evento referência nos debates sobre os rumos do
mercado de TV por assinatura, com foco na inovação em serviços de vídeo. Destaque para novas tecnologias e soluções
de distribuição de conteúdo como vídeo sob-demanda, IPTV,
plataformas over-the-top (OTT), publicidade, satélites, TI,
além das crescentes inovações na distribuição de conteúdos
lineares e em alta definição.
Congresso - Painéis e debates de pautas atuais e relevantes
sobre mercado, regulação, novas tecnologias e tendências,
com a participação de presidentes, diretores e representantes das maiores empresas do setor e órgãos públicos.
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O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de São Paulo (SESVESP)
promoveu entre os dias 26 a 28 de março, o X FESP - Fórum Empresarial de Segurança
Privada do Estado de São Paulo com o objetivo de discutir e motivar os empresários do
ramo a buscar e manter a excelência em suas atividades. O encontro será em Campos
do Jordão, no Blue Mountain Hotel.
O evento contou com palestras de Maílson da Nóbrega, Carlos Alberto Júlio, Cel. Paulo
Roberto Cardoso e Percival Maricato. O tema central do evento será a Excelência na
Gestão e Prestação de Serviços, mas também abordará assuntos como desafios jurídicos do setor e interação entre segurança pública e privada em grandes eventos.
“O encontro é uma excelente oportunidade que os empresários têm de debater as
tendências e os desafios da segurança privada em todo o País. Além disso, encontrar
soluções para os problemas que atingem o setor”, explica João Palhuca, presidente do
SESVESP.

Foi realizado no dia 26 de fevereiro, na sede do SINAENCO, evento que buscou debater a Lei nº 12.846/13, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública. O advogado Belisário dos Santos Jr., especialista em direito
público e penal empresarial, esclareceu aspectos da nova lei,
assim como a necessidade do compliance nas empresas. O presidente nacional do Sinaenco, José Roberto Bernasconi, ressaltou a importância de se coibir a prática da corrupção no Brasil,
mas lembrou que há outros instrumentos que podem auxiliar
bastante essa árdua tarefa, sendo o principal a mudança da
cultura dos administradores públicos brasileiros em relação ao
planejamento e à contratação de obras públicas.

No dia 31 de março passado, agentes da Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal de Uberaba (MG) realizaram uma ação de busca e apreensão
contra revendas de informática, suspeitas de vender cópias falsas de programa
de computador. A operação, que contou com o apoio logístico da Associação
Brasileira das Empresas de Software (ABES), aconteceu sob o comando da delegada Dra. Sandra Mara Wazir Arantes.
Durante o mês de março autoridades de diversas regiões do Brasil conduziram ações de combate à pirataria de software. A apreensão de Uberaba
foi a maior registrada no período, totalizando 359 CDs e DVDs ilegais. Nesse
período, também foram abordados os municípios de Londrina (PR), Rolândia
(PR), Cambé (PR), Limeira, (SP), Araraquara (SP), Passo Fundo (RS), Porto Alegre (RS) e Chapecó (SC).
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A APRAG esteve presente no 58º Congresso Estadual de Municípios. O evento foi realizado de 18 a 22 de março no centro
de convenções de Campos de Jordão. O Congresso Estatual de
Municípios reúne anualmente toda a classe política do estado de
São Paulo. O stand da APRAG junto com sua equipe apresentou
aos participantes da feira os seus serviços.

O SEAC/SP irá realizar, de 10 a 14 de setembro, o ENEAC - Encontro
Nacional das Empresas de Asseio e Conservação, maior evento brasileiro
deste setor. Bienalmente, o evento reúne diversos empresários em um
ambiente propício para que possam trocar ideias e conhecimento entre os presentes de maneira a fortalecer suas perspectivas de negócios.
Apesar de o Encontro durar apenas quatro dias, seu legado vai muito
além, influenciando o dia a dia de negócios de cada um dos participantes
uma vez que este encontro é uma oportunidade única não apenas para
rever amigos e parceiros feitos em edições anteriores, mas também para
se familiarizar com novos acontecimentos do setor, conhecer propostas
diferentes de tecnologias, formas de trabalho e fazer novos negócios.
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AGENDA
30 DE ABRIL A 2 DE MAIO DE 2014

XII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial - Factoring
Local: Windsor Barra Hotel & Congressos - Rio de Janeiro - RJ
Informações: www.anfac.com.br
6 A 7 DE MAIO DE 2014

FÓRUM HSM FAMILY BUSINESS 2014
Local: São Paulo - SP
Informações: www.hsm.com.br
7 A 9 DE MAIO DE 2014

MUNDOGEO#CONECCT LATIN AMERICA 2014
Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geoespaciais
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP
Informações:http://mundogeoconnect.com/2014
13 A 15 DE MAIO DE 2014

EXPOSEC 2014
Feira Internacional de Segurança
Local: Centro de Convenções Imigrantes - São Paulo - SP
Informações: www.cipanet.com.br
14 A 15 DE MAIO DE 2014

World Employment Conference
Conferência Mundial do Emprego CIETT 2014
Local: Bélgica
Informações: www.ciett2014.com
20 A 22 DE MAIO DE 2014

11o Congresso Infra

Encontro de Líderes do America Latina em Gestão de Infraestrutura e Serviços
em Ambientes Construídos
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP
Informações: www.infrasp.com.br
6 A 8 DE AGOSTO DE 2014

TRANSPORTAR 2014
Feira de Transporte Intermodal e Logística
Local: Curitiba - PR
Informações: www.feiratransportar.com.br
10 A 14 DE SETEMBRO DE 2014

ENEAC 2014

Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação
Local: Campos do Jordão - SP
Informações:www.eneac2014.com.br
24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014

EXPOPRAG2014

Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP
Informações:www.aprag.org.br
8 A 10 DE OUTUBRO DE 2014

FISP 2014
Feira Internacional de Segurança e Proteção
Local: Centro de Convenções Imigrantes - São Paulo - SP
Informações: www.cipanet.com.br
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Conheça o time de Associados Cebrasse 2014

Atualmente, representamos entidades (federações, sindicatos, associações e conselhos)
que reúnem 50 mil empresas geradoras de aproximadamente 9 milhões de empregos formais

Mantenedores e Conselho Deliberativo

Entidades Filiadas

Empresas Apoiadoras

Apoiadores Master
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Fale conosco. Ligue agora mesmo!

(11) 3576-7500

A melhor escolha para sua empresa.

Mais escolhas para seus funcionários!
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O melhor negócio em vales e cartões de benefícios!
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