Brasil

SERVIÇOS

Publicação da CEBRASSE - Central Brasileira do Setor de Serviços • Ano I • No 4 • Setembro / 2014

PREGÕES ELETRÔNICOS
O CICLO DO MAL NOS CONTRATOS PÚBLICOS
|

Setembro / 2014 Serviços Brasil

|1

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

2| Serviços Brasil | Setembro / 2014

Junte-se a nós e faça parte dessa força do setor de serviços.

EDITORIAL

Serviços na construção social
e econômica do país
A prestação de serviços é o que mais cresce na economia, especialmente nos países civilizados. Já representa cerca de 80% do PIB e dos empregos nos Estado Unidos, Japão, Alemanha e outros mais desenvolvidos. Evidentemente, na economia moderna cada vez mais
complexa e em rede, a especialização e a divisão de serviços, a terceirização do assessório
e a dedicação de cada empresa ao que sabe fazer, a seu foco, são inevitáveis.
No Brasil, essa tendência é também irreversível e decorre da lógica do desenvolvimento.
Segundo o IPEA, o setor já representa 60,5% do PIB e do emprego, mas há diversos outros
estudos que dizem ser responsável por entre 65% e 68%. Um deles, feito para investidoreinternacionais pelo Credit Suisse, concluiu que os serviços representam no Brasil 67,4% do PIB,
Para o IPEA, na pior das hipóteses, comporá 80% do PIB em 2036. A essa altura, se poderia perguntar o porquê de, sendo tão importante, o setor de serviços aparecer tão pouco
nos planos governamentais e notícias da mídia quando se fala em atividade empresarial.
Explica-se: somente após anos, as forças que surgem na economia adquirem contornos e
influência política correspondente. A indústria, mesmo no estado de São Paulo, onde se
concentra, não representa mais que 25% do PIB, e sequer isso em emprego, mas continua
no imaginário social e midiático como “a atividade empresarial”.
É o setor de serviços que vai ao mercado procurar trabalhadores humildes, desempregados, despreparados, jovens sem experiência ou diplomas, e também idosos, que
as empresas de linha de produção mais sofisticada não aceitam. As empresas de serviços
(vigilantes, asseio e conservação, entregadores e trabalhadores temporários, entre tantos
outros), os tiram da informalidade, contratam formalmente, qualificam, pagam Previdência e, no mínimo, uma dezena dos demais benefícios trabalhista de quem tem carteira assinada (férias, 13º, FGTS, INSS, plano de saúde, descanso remunerado, vale refeição, vale
transporte, etc.), isso sem falar em autoestima, qualidade de vida e segurança da família,
distância da criminalidade, menor pressão sobre sistemas sociais e de saúde, etc. Ganham
os trabalhadores, o poder público, as empresas prestadoras e tomadoras de serviço, o consumidor - que encontra produtos em maior quantidade, melhor qualidade e menor preço
- e o País, que pode competir no mercado internacional.
Interessante notar que é também no setor de serviços que o desenvolvimento tecnológico tende a se acelerar e se sofisticar. Além das pessoas humildes, e aqui
que os técnicos mais capacitados, os empreendedores criativos e inovadores,
encontram espaço para desenvolver suas competências e contribuir para colocar o Brasil entre as nações mais competitivas.
O setor de serviços, portanto, é um antídoto contra o pessimismo econômico, a solução para a geração de PIB, empregos, renda, divisas, qualidade de
vida e demais necessidades do país. Por isso, essa importante fatia da economia brasileira precisa ser mais ouvida, mais respeitada e mais prestigiada por
nossos governantes. Esperamos que os próximos Governos Federal e Estadual
entendam nosso papel na construção e desenvolvimento do país e nos incluam
ainda mais na agenda política para o planejamento conjunto de ações sociais
e econômicas.

Paulo Lofreta
Presidente
|
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PESQUISA

MAIS EMPREGOS

E FATURAMENTO NO 2o SEMESTRE

Pesquisa realizada pelo IPEMA, a pedido da CEBRASSE, revela tendência de
retomada do crescimento econômico no setor de serviços.

Por Lúcia Tavares
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PESQUISA
Na comparação com o mesmo período do ano passado,
pesquisa Ipema aponta que apesar da desaceleração econômica são de boas a moderadas as expectativas de grande
parte dos prestadores de serviços. Com contratos junto a
governos e todos os setores da cadeia produtiva, a atividade marca presença em demandas essenciais no cotidiano
das instituições.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged do Ministério do Trabalho apontou queda de 71,5% no
total de criação de vagas entre os dois últimos meses de julho.
No período, os Serviços mantiveram-se na sua já tradicional
dianteira na geração de empregos, com novas 12 mil vagas.
Pesquisa do Instituto IPEMA, feita de 15 de julho a 15
de agosto junto a entidades patronais associadas à Central
Brasileira do Setor de Serviços - Cebrasse, indica que grande
parte dos empresários projeta expansão dos negócios no atual
semestre na comparação com os seis últimos meses de 2013.

NÚMEROS POR SEGMENTOS DO SETOR
SOFTWARES

Gerando mais de 120 mil empregos diretos e com faturamento anual em torno de US$20 bilhões, as mais de 1,6
mil empresas associadas ou conveniadas à Associação Brasileira das Empresas de Softwares - ABES deverão fechar o
semestre com faturamento maior em 10% ou mais ante o
mesmo período do ano passado, com o mesmo número de
trabalhadores daquela época.
Na avaliação, o presidente da ABES Jorge Sukarie recorda que “incrementos de dois dígitos vêm ocorrendo há uma
década na atividade, de crescente atuação em todos os setores econômicos”.
CARTÕES DE BENEFÍCIOS PARA TRABALHADORES

Artur Almeida, presidente da Associação das Empresas
de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador Assert, afirma que o segmento terá em torno de 8% de expansão no faturamento, com quadro de funcionários igual
ao do ano passado.
Apesar de reduções de empregos em alguns setores,
Almeida diz que a estimativa para as 20 empresas associadas se baseia no crescente aumento registrado pelo índice
oficial de empregos com carteira assinada. E destaca que “o
recebimento dos benefícios do PAT ainda não é uma realidade para cerca de dois terços dos trabalhadores do país”.
REFEIÇÕES COLETIVAS

Com 80 fornecedoras e prestadoras de serviços de alimentação para coletividades em empresas, órgãos públicos

e entidades, a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas - ABERC também prevê 8% a mais no faturamento, com aumento de 2% no número de trabalhadores.
O diretor superintendente Antonio Guimarães explica que
“apesar do aumento nos serviços, os crescimentos anuais
no faturamento implicam inclusive a reposição da inflação”.
TRABALHO TEMPORÁRIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

O Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços Terceiros e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo Sindeprestem projeta entre os dois períodos expansão de
4 a 6% no faturamento e também na geração de empregos.
Vander Morales, presidente da entidade, diz que o crescimento apontado pela pesquisa Cebrasse/Ipema é impulsionado pelos serviços especializados, “já que as demandas por
trabalhadores temporários neste segundo semestre, principalmente no Natal, deverão crescer em 1,5%, conforme
dados da Fecomércio”.
Operam em São Paulo cerca de 680 empresas de trabalho temporário, empregando média mensal de 290 mil trabalhadores/dia. Já na atividade de serviços especializados
(consultoria em Recursos Humanos, bombeiro civil, logística,
leitura e entrega de documentos, controle de acesso, promoção e merchandising, serviços a bancos e estágios) são
cerca de 9,3 mil empresas com cerca de 825 mil trabalhadores especializados, por mês.
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Aproximadamente três mil pessoas trabalham nas 200
empresas ligadas à Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas do Estado de São Paulo - Aprag, que
apostam em faturar no semestre média de 5% a mais, e
aumentar em 2% o número e funcionários.
De acordo com a presidente da associação, Paula Hara,
a estiagem no estado tem criado condições favoráveis ao
crescimento de infestações por mosquitos, pernilongos, baratas e roedores, aumentando o número de contratações
das empresas especializadas e regulamentadas - as únicas
legalmente habilitadas para atuar nesse mercado.
SERVIÇOS DE SOLO NOS AEROPORTOS

Abastecimento de água e serviços de bordo, limpeza de
banheiros e retirada de bagagens das aeronaves são demandas que deverão crescer 5% no faturamento, com 3% a mais
no número de trabalhadores.
O presidente do Sindicato Nacional das Empresas de
Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo - Sineata, Ricardo
Scalise, diz que a execução das demandas deverá se expandir
nesses patamares por causa do incremento da aviação e das
recentes obras de infraestrutura nos aeroportos. No ano pas|
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PESQUISA
sado, o segmento movimentou recursos de R$ 3,12 bilhões.

ESCOLAS PARTICULARES

A Federação Nacional das Escolas Particulares - Fenep
prevê na comparação entre os dois semestres aumentos de
3% no faturamento e na contratação de funcionários. O país
tem hoje cerca de 41 mil estabelecimentos particulares de
ensino, que empregam em torno de 1,4 milhão de pessoas.
ASSEIO E CONSERVAÇÃO

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os sindicatos empresariais do segmento projetam equidade em torno de 2% no
aumento do faturamento e no número de trabalhadores.
Aldo de Ávila Junior, diretor financeiro do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo - SEAC/SP, explica que mais esse percentual de dinheiro
nos caixas não significa crescimento dos negócios porque
o índice apontado decorrerá de ajustes já previstos na efetivação dos contratos, quando já são previstos os acordos
em convenção coletiva da classe laboral da atividade. Para
manter o equilíbrio contratual, os valores constam das planilhas de custos da época das contratações.
BARES E RESTAURANTES

Na comparação entre o último semestre de 2013 e o do
corrente ano, estabelecimentos paulistas esperam crescer
em 2% no faturamento e também na contratação de funcionários, de acordo com Percival Maricato, presidente da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel/SP.
Altos preços da alimentação fora do lar causados por
frequentes aumentos nos preços de bebidas e alimentos e
custos elevados da folha de pagamento, impostos e outras
despesas que os empresários precisam repassar aos clientes
são alguns dos fatores que impedem maior crescimento dos
negócios, avalia Maricato.
FACTORING

Manter o mesmo faturamento e mesmo número de empregados do último semestre de 2013 é a expectativa das
sociedades de Fomento Mercantil e Factoring associadas ao
sindicato paulista - Sinfac/SP.
O presidente da entidade Hamilton de Brito Junior vê
essa estagnação como consequência do baixo crescimento
econômico aliado à alta inflação e ao endividamento das
empresas.
8| Serviços Brasil | Setembro / 2014

FATURAMENTO MENOR E MENOS EMPREGOS
SEGURANÇA PRIVADA

Quedas no faturamento e na geração de empregos são
projetadas para as cerca de 160 associadas ao Sindicato das
Empresas de Segurança Privada do Estado de São Paulo Sesvesp, presidido por João Palhuca.
Regulamentada pela Polícia Federal, a atividade deve
ser exercida apenas por empresas especializadas, que têm
encontrado dificuldades para equilibrar os custos - notadamente diante da determinação legal do adicional de periculosidade de 30% sobre os salários dos vigilantes, que desde
o final de 2013 faz a folha de pagamento pesar mais ainda
sobre o caixa das empresas.
Tais valores impactam fortemente os custos, levando à
revisão na composição das planilhas e, consequentemente, ao corte de contratos por muitos dos tomadores desse
serviço. “Portanto, temos tido supressão nas demandas das
empresas sérias do nosso segmento, enquanto cresce a informalidade”, lamenta Palhuca.
ESTACIONAMENTOS

O Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos
do Estado de São Paulo - Sindepark/SP não estima o faturamento para até o final do ano, mas também aponta queda
na criação de vagas. A entidade reúne 60 empresas que
operam aproximadamente 1,5 mil estacionamentos com
cerca de 19 mil funcionários.
EXPECTATIVAS QUANTO ÀS ELEIÇÕES E OS ÍNDICES DE
CONFIANÇA NO MERCADO E NO BRASIL

Sucessão presidencial - Para 35% dos prestadores de serviços, os resultados das eleições de outubro deverão refletir
positivamente em suas atividades. Mesmo percentual dos
entrevistados não soube avaliar a questão e apenas 10%
veem na sucessão um quadro negativo para os negócios.
Outros trinta e cinco por cento não souberam responder;
e para 20% deles não haverá influência.
Confiança Empresarial no Setor - Metade dos entrevistados declara estar totalmente pessimista. Trinta e cinco por
cento estão confiantes e apenas 5% se mostram totalmente
confiantes. O restante declara indiferença com a situação.
Confiança Empresarial no Brasil - Sessenta e cinco por
cento dos entrevistados estão pessimista quanto aos rumos
empresariais do país. Trinta e cinco por cento estão confiantes - o mesmo índice apontado em relação à confiança no
seu próprio setor.

DEMANDA

Copa:
Serviços obtiveram resultado fraco
Em junho, mês da Copa, setor teve o resultado mais fraco da série histórica da
pesquisa iniciada em 2012. Desaceleração vem ocorrendo desde fevereiro

A realização da Copa do Mundo no país prejudicou o
resultado do setor de serviços em junho. Embora alguns
segmentos tenham sido beneficiados, como alojamento e
alimentação, os feriados decorrentes do evento atrapalharam as demais atividades, segundo o IBGE. Houve forte desaceleração na receita nominal do setor, que saiu de alta de
6,6% em maio para 5,7% em junho, na comparação com o
mesmo período do ano anterior. O resultado foi o mais fraco
da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada
em janeiro de 2012.
“A Copa do Mundo beneficiou alguns setores e para outros não trouxe grandes benefícios. Por quê? Por causa do
grande número de feriados. Isso trouxe certo desaquecimento, principalmente no segmento empresarial”, apontou Roberto Saldanha, técnico da Coordenação de Serviços
e Comércio do IBGE.

Embora o Mundial tenha induzido a um freio maior no
mês, os serviços já mostram perda de fôlego desde a passagem de fevereiro para março, quando o ritmo de crescimento diminuiu de 10,1% para 6,8%. A retração nas vendas do
varejo e na produção industrial está diminuindo a demanda
por serviços no país, reconheceu Saldanha.
“A indústria e o comércio vêm apresentando variações
negativas. Isso tudo afeta o setor de serviços, porque são
eles os principais demandantes. O setor de serviços atua
em complementaridade a outros setores. Então, na medida
em que outros setores apresentam desaquecimento, desaceleração, o setor de serviços acompanha essa tendência.”
Cálculos da consultoria Tendências mostram que a receita real do setor de serviços caiu 3,2% em junho, queda
maior do que a verificada em maio (de -1,7%). “O desempenho do setor mantém a tendência de enfraquecimento,
|
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compatível com os principais condicionantes de demanda,
sobretudo mercado de trabalho e crédito”, avaliou o economista Rafael Bacciotti.
Segundo o IBGE, os serviços prestados às famílias cresceram 11,2%, sustentados por alojamento e alimentação.
Já o grupo de transportes teve expansão de 4,6%, devido ao
fraco desempenho dos segmentos terrestre e aéreo.
As quedas consecutivas na produção industrial e a Copa
do Mundo são as causas apontadas pelos especialistas ouvidos pelo G1 para a redução de 0,6% do Produto Interno
Bruto (PIB) do 2º trimestre, com relação aos três meses anteriores. Com a revisão feita no resultado do 1º trimestre,
esta é a segunda queda consecutiva neste ano e, apesar de
configurar um quadro de recessão técnica, os economistas
minimizam a situação e apontam para um crescimento sutil
no segundo semestre.
Na contramão, o professor de economia da Universidade de São Paulo (USP) Simão Silber acredita que o país está
sim em recessão, e que um evento esportivo não pode ser
apontado como causa para três meses de desaceleração
na economia.
A taxa de investimento teve um resultado preocupante,
na visão dos especialistas: 16,5% do PIB, quando o ideal para
um país como o Brasil é 20%.
Os dados da economia brasileira foram divulgados, no
dia 29 de agosto passado, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB é a soma de todos os bens
e serviços feitos em território brasileiro e serve para medir
o crescimento da economia.
Dos três setores analisados pelo IBGE para o cálculo do
PIB, apenas um mostrou variação positiva, o de agropecuária,
que teve ligeira alta, de 0,2% no segundo trimestre ante o
trimestre anterior. O setor de serviços teve queda de 0,5%,
e a indústria registrou queda de 1,5% no período.
Veja quem ganhou e quem perdeu com a Copa na
economia

Ainda vai levar algum tempo para saber qual foi o impacto
exato da Copa do Mundo para a economia brasileira. Vários
indicadores apontam, no entanto, que o segundo trimestre
do ano viu uma forte desaceleração da economia, com as
previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
deste ano recuando para algo em torno de 1%.
Para consultorias e analistas consultados pelo G1, apesar
das promessas do governo de que o evento geraria milhares de empregos e ajudaria a impulsionar o crescimento, o
Mundial teve efeito praticante nulo ou insignificante para
a economia.
“A Copa é um evento que aumenta muito o bem estar,
mas tem impacto meio irrelevante na economia, sobretudo
em países grandes como o Brasil. Se teve algum efeito, mi10| Serviços Brasil | Setembro / 2014

nha análise é que foi negativo. Foi como se tivéssemos tido
um grande feriado prolongado. E se o país trabalhou menos, também produziu menos”, afirma o economista Celso
Toledo, da consultoria LCA.
Para Emerson Marçal, coordenador do centro de macroeconomia aplicada da FGV-SP, o efeito Copa ao término do
ano deverá somar zero.
“O país parou por vários dias. A produção caiu, as vendas
no varejo caíram, mas as pessoas também se planejaram
para fazer antes ou depois o que fariam durante a Copa.
Muitos setores adiantaram o início do semestre, outros vão
ter agora um dezembro mais longo. Mas ao fim do ano o
efeito deve somar zero”, avalia o economista.
Na análise por setores, entretanto, houve quem faturou
com a Copa, sobretudo os segmentos ligados ao turismo e
lazer, como hotéis e bares. Por outro lado, a indústria manteve a trajetória de queda, por conta da grande quantidade
de feriados e dias parados.
Produção da indústria cai
“A indústria foi quem mais sofreu, pois a coisa já estava
vindo ruim. Ocorreram dispensas e a produtividade, de fato,
diminuiu. Talvez a indústria de lenços de papel pode ter ido
bem após aquele dia fatídico”, brinca Marçal ao se referir à
derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1.
O desaquecimento econômico, associado à fraca demanda e aos feriados, levou fábricas de diferentes áreas
a dar férias coletivas ou a mudar a jornada de trabalho
em junho.
Embora ainda não tenham sido divulgados dados consolidados da indústria em junho, avalia-se que tenha ocorrido
um novo tombo. A confiança dos empresários caiu pelo 6º
mês seguido e atingiu o menor nível desde 2009.
As vendas de papelão ondulado – que costumam ser vistas como um importante termômetro do comportamento
da economia, uma vez que o material é usado em praticamente toda a cadeia industrial – caíram 3,38% em junho.
Somente no setor automotivo, a queda na produção foi
de 33,3% na comparação com junho do ano passado. Já as
vendas de veículos caíram 17,27%. No acumulado até maio,
a indústria brasileira acumula queda de 1,6% na produção e
de 2,2% na geração de emprego, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
700 mil estrangeiros
Já os setores ligados ao turismo comemoram o faturamento e o número recorde de estrangeiros no país: 700 mil
apenas em junho – número 132% acima do mesmo mês do
ano passado. O dinheiro deixado pelos “gringos” no Brasil
durante o período da Copa foi 169% maior que o volume
de dólares gasto no mesmo período de 2013, segundo levantamento da empresa de cartões de crédito MasterCard.

DEMANDA

Nos 21 aeroportos das 12 cidades-sede, a média diária
de passageiros foi de 485 mil, número superior ao do carnaval e do último Natal.
A taxa de ocupação nos hotéis das cidades-sede cresceu
24% na comparação com o mesmo período de 2013, estima
o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB).
No Rio, a média de ocupação ficou em 93,8%, chegando
a 97.66% na final.
Em cidades como São Paulo, entretanto, o movimento
caiu por causa da redução do turismo de negócios.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
do Estado de São Paulo (ABIH-SP), a ocupação ficou entre
58% e 62% durante a Copa, abaixo da média de 75% no ano
passado. A entidade avalia, porém, que não ocorrem perdas,
uma vez que houve uma transferência dos eventos corporativos e feiras para outras datas ao longo do ano para não
concorrerem com o período do Mundial. “São Paulo não
perdeu nada. Pelo contrário, houve ganho porque a Copa
trouxe uma demanda totalmente nova para a cidade. Tivemos queda em junho, mas em todos os outros meses do
ano tivemos crescimento de mais de 10% e vamos crescer
entre 4% e 7% no ano”, afirma o presidente da associação,
Bruno Omori.

Nos bares, estima-se que as vendas tenham crescido
25%, em média, segundo a Abrasel (Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes).
Já nos restaurantes houve queda de 10% no faturamento, em razão do menor número de eventos corporativos
no período de Copa. Outra explicação é o perfil do turista
de Copa, que geralmente viaja sem a família e vai pouco a
restaurantes.
A Abrasel calcula que o faturamento geral do setor chegou a R$ 11 bilhões em junho, uma alta de mais de 20%
ante o ano anterior.
Setores não sentiram impacto
Na construção civil e no mercado de materiais de construção, a avaliação foi de estabilidade durante a Copa.
Embora ainda não existam dados de junho do mercado
imobiliário, a Caixa Econômica Federal informou que não foi
observada alteração na concessão do crédito imobiliário em
decorrência da Copa.
Já a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou para 0,4% junho, mas
acumulou alta de 6,52% em 12 meses, acima da meta do governo, de 6,5%.
|
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FÓRUM CEBRASSE

Fórum discute as principais
reivindicações do setor de serviços

Evento foi
realizado em
Brasília pela
CEBRASSE na
Câmara dos
Deputados
“Expectativas dos empresários para os próximos anos”
foi o tema do Fórum do Setor
de Serviços realizado no dia 8
de maio, no auditório Nereu
Ramos da Câmara dos Deputados, em Brasília. Parlamentares, autoridades do Executivo e lideranças empresariais
debateram as questões que
mais afetam o empreendedorismo da atividade econômica
que responde por cerca de
70% do PIB e pelo maior nível
de empregabilidade no País.
Iniciativa da Central Brasileira do Setor de Serviços
(CEBRASSE) e da Frente Parlamentar Mista de Defesa do
Setor, o encontro integra a
Agenda 2014 de líderes em12| Serviços Brasil | Setembro / 2014

presariais da prestação de
serviços. Eles desejam abrir
espaços paradiscussões de políticas públicas que hátempos
comprometem a vitalidade
das cerca de 50 mil empresas associadasàs federações,
sindicatos, associações e conselhos do quadro diretivo da
central empresarial.
Na pauta, a intervenção
do Estado sobre o setor, as
difi culdades impostas pela
Justiça Trabalhista, peso da
carga tributária, regulamentação da terceirização e as
difi culdades de ser empreendedor no Brasil.
O diretor superintendente da ABERC, profº Antonio
Guimarães, representou o
Sistema Refeições Coletivas
(ABERC, FENERC e SINDERCSP)
no fórum. A ABERC é associada à CEBRASSE e Guimarães
é um dos vice-presidentes da
central. Para ele, o fórum foi
muito importante por aprofundar as discussões sobre as

demandas dos empresários
de todas as áreas representadas pelo setor de serviços,
como as refeições fora do lar.
“Sendo o segmento que
mais emprega no Brasil, o setor
de serviços não tem o valor
e a importância que merece,
sendo necessário que a Frente
Parlamentar realize eventos
como este, envolvendo legisladores e que outros setores
também auxiliem nessa missão”, completou Guimarães.
Participaram ainda do fórum os deputados Roberto
Santiago e Lelo Coimbra; o
secretário de Comércio e Serviços no Ministério de Desenvolvimento (MDIC), Humberto
Ribeiro; o empresário Luigi
Nesse, presidente da Confederação Nacional de Serviços
(CNS) e Paulo Lofreta, presidente da CEBRASSE.
De acordo com Lofreta,
“apesar da densidade dos índices dos serviços nas estatísticas da economia brasileira,

nossas empresas não têm a
devida atenção do governo
em contrapartidas, como isenções e outros estímulos, como
acontece com a indústria, por
exemplo”.
Do ponto de vista político,
o deputado Laércio Oliveira
salientou que o momento era
ideal para os empreendedores avaliarem o comprometimento com as necessidades
das empresas, principalmente
por parte dos candidatos à
próxima chefia do Executivo
federal e à composição das
futuras bancadas na Câmara
e no Senado.
A tematização programática das discussões de contextos em que se enraíza a quase
totalidade dos entraves ao
empreendedorismo da atividade: a legislação trabalhista
concebida há 70 anos, que se
alinha ao excesso de proteção, muitas vezes indevida,
da Justiça do Trabalho e cria
cenário de ampla inseguran-

FÓRUM CEBRASSE
ça jurídica, desestimulando o
empreendedorismo de todos
os segmentos do setor.
“Esse fórum é o da construção de imagem do setor de
serviços, esse gigante que
ainda precisa despertar”, destacou Laércio Oliveira, destacando duas pautas legislativas
prioritárias para os serviços:
a regulamentação da terceirização e o fim da multa de
10% do FGTS nas demissões
sem justa causa.
“O papel de nossa organização exige força, conhecimento e relacionamentos na
busca da unidade. É grande
a força desse evento na formalização de vínculos para a
geração de emprego e renda, que é o papel do setor
produtivo. Temos momentos
fáceis e outros mais difíceis
no Congresso Nacional, mas
sempre há complexidades diante de desafios que significam
grandes dificuldades a serem
vencidas. Teremos um 2015
pesado, com pressão inflacionária, aumento de tributos”.
Para o deputado Roberto Santiago, “o governo não
tem olhar para um setor que
é tão importante para a economia”.
Já o secretário Humberto
Ribeiro, do MDIC, disse: “Precisaremos concentrar esforços
pelo fim da sobreposição de
exigências que recai sobre os
empresários na questão das
multas por fazer ou não fazer
coisas que a legislação impõe.
E também, implementar
a inovação dos serviços por
meio de processos, marcas,
canais de distribuição, logística
– uma sinergia para o setor”.

tor de serviços pediram ao
Congresso Nacional a regulamentação da terceirização
(PL 4330/04) e o fim da multa
de 10% do FGTS no caso de
demissões sem justa causa.
De acordo com o deputado
Laércio Oliveira, o empresariado já pagou o que devia e o
rombo do FGTS que justificava
a cobrança já foi coberto. Ele
disse ainda que espera que
a proposta da terceirização
seja aprovada porque seria
uma forma de proteger os
trabalhadores.
Legislação Trabalhista e
Justiça do Trabalho

O ponto alto do Fórum do
Setor de Serviços foi o embate
entre o representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), juiz Guilherme
Guimarães Feliciano, e o diretor jurídico da CEBRASSE, Dr.
Percival Maricato, que aflorou um assunto que perturba

a segurança jurídica e vem,
paulatinamente, prejudicando os empresários.
Maricato criticou o excesso
de protecionismo da Justiça
do Trabalho, “levando a entidade a tratar empresários
como se fossem delinquentes”. “Basta abrir um negócio
e contratar dois funcionários
para, em dois anos, ter demanda na Justiça do Trabalho
em contestações a acusações
de dezenas de infrações à lei
trabalhista”, arguiu o advogado, afirmando ainda que “a
Justiça do Trabalho excede em
fazer súmulas com efeito de
lei – um papel do Legislativo”.
De acordo com o Dr.
Percival, elevado número
de reclamações e decisões
trabalhistas gera imensa insegurança jurídica e desestimula os investimentos. “Assim,
a Justiça do Trabalho torna-se um obstáculo ao desenvolvimento, prejudicando a
todos os brasileiros e dando
a entender seu interesse na

proliferação de conflitos, porque isso aumenta o poder da
instituição”, concluiu.
Em sua exposição, o juiz
Guilherme Feliciano respondeu
que “todos os juízes, oriundos de todos os segmentos
da sociedade, têm a isenção
que os senhores não encontra encontrarão em relação a
parlamentares, que são comprometidos com segmentos
da sociedade”.
O juiz disse ainda que a
Justiça do Trabalho hoje não
tem mais o foco classista de
defesa exclusiva do trabalhador. E assegurou que, ao longo
desses 70 anos, a Justiça do
Trabalho soube se reinventar
e se transformar pelo que foi
estabelecido pela Emenda 45.
“Gosto de dizer que a JT não
é mais a justiça do trabalhador, é a justiça do trabalho, a
que preserva a dignidade da
pessoa humana no contexto
das relações de trabalho, sequer precisam ser relações
de emprego.

Terceirização e FGTS

Os representantes do se-

Humberto Ribeiro, Secretário do MDIC
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LEGISLATIVO

Lei alterará regras de Julgamento do STF pode viabilizar lei para
contabilidade para
terceirização
empresas em 2015

Entra em vigor em janeiro de 2015
a Lei 12.973/2014, que pretende aperfeiçoar a contabilidade das empresas ao
trazer profundas mudanças na legislação da área. Foram modificadas as leis
relativas aos principais tributos, além
de revogar o Regime Tributário de Transição (RTT) e dispor sobre a tributação
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial
decorrente de participação em lucros
auferidos no exterior por controladas
e coligadas.
A lei traz regulamentações importantes para a classe contábil:
Regulamenta que a despesa de arrendamento mercantil financeiro será
aceita para fins fiscais por conta do pagamento, não permitindo a dedução das
despesas de depreciação e de juros, que
serão reconhecidas na contabilidade.
Serão três ajustes na parte a do e-LALUR
(ECF): adição da depreciação, adição da
despesa financeira e exclusão dos pagamentos. Os três devem ser levados em
conjunto para a parte B, pois integram
o mesmo tipo de ajuste.
Torna dedutível pagamentos de
bens com prazo de vida útil acima de
1 ano ou então com valor residual maior
que R$ 1.200.
Manda adicionar as despesas pré-operacionais ou pré-industriais, determinando sua exclusão em cinco anos,
pelo percentual de 20% ao ano.
Regulamenta o tratamento fiscal
dos ágios e deságios, obrigando a avaliação de ativos e passivos a valor justo
na compra de participações.
Fonte: Conjur
14| Serviços Brasil | Setembro / 2014

O julgamento a respeito da terceirização no Supremo Tribunal Federal (STF)
pode viabilizar a votação de um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados, travado há quase uma década. O principal obstáculo, até então, é que as centrais de
trabalhadores veem no projeto uma ameaça à arrecadação sindical. Agora, com
a pressão por parte da justiça, a expectativa é que o cenário mude.
Do ponto de vista jurídico, diz-se que o Artigo 170 da Constituição, que subsidia
o exercício da livre iniciativa na economia brasileira, deve prevalecer como argumento para que o STF derrube a Súmula 331 do Tribunal do Superior do Trabalho
(TST), regra válida atualmente, que traz restrições à contratação de terceiros.
A Súmula 331, de 2011, que é uma revisão da Súmula 256, de 1993, libera a
terceirização de chamadas atividades-meio, mas proíbe no caso de atividades-fim,
que seriam as principais da empresa. O problema é que não há definição clara de
quais atividades pertencem a qual grupo. “Quando súmula foi editada, as circunstâncias eram outras”, disse o ministro aposentado do Supremo, Carlos Velloso.
Se o argumento da livre iniciativa prevalecer, um posicionamento da Suprema
Corte contra a súmula 331 poderia pressionar a Câmara dos Deputados a votar
o Projeto de Lei de 4330/2004, que trata da terceirização.
Independentemente do STF, contudo, o deputado federal Sandro Mabel (PMDB-GO) acredita que a votação do Projeto de Lei deve ocorrer antes do final do ano,
possivelmente em novembro, conforme compromisso firmado pelo presidente
da Câmara, Henrique Alves (PMDB).

“Há dois tipos de pessoa que vão te dizer
que você não pode fazer a diferença neste
mundo: as que têm medo de tentar e as
que têm medo de que você se dê bem.” –
Ray Goforth

ECONOMIA

Setor de serviços espera
demanda menor, segundo
a FGV
A queda de 3,1% no Índice de Confiança de Serviços (ICS) em agosto foi
o oitavo resultado negativo consecutivo, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar de uma leve
melhora na percepção sobre o momento atual, as perspectivas sobre
os próximos meses pioraram intensamente, na esteira de uma expectativa
de demanda menor.
“Passados os efeitos negativos da
Copa do Mundo sobre o nível de atividade corrente, a reação observada
em agosto no Índice da Situação Atual
(ISA) foi bastante moderada. Pelo lado
das expectativas, a elevação observada
em junho e, especialmente, em julho,
não se confirmou, e o índice voltou
a cair”, observou a instituição, acrescentando que o dado reforça sinais de
um cenário de baixo crescimento até
o fim do ano.
Segundo a FGV, a queda de 5,7%
nas expectativas foi disseminada entre
os setores, atingindo os 12 segmentos
pesquisados e ambos os dois quesitos
que fazem parte do indicador futuro.
As perspectivas para a demanda ficaram 6,3% piores do que em julho. A
proporção de empresas que esperam
demanda maior nos próximos três meses diminuiu de 37,4% para 31,9% na
passagem para agosto. Por outro lado,
a fatia de empresas que aguardam redução da demanda passou de 9,7% para
12,3% no período.
Ainda do lado das expectativas, o
indicador que mede o grau de otimismo
em relação à tendência dos negócios
recuou 5,1% contra julho. De acordo
com a FGV, a proporção de empresas
que projetam melhora nos próximos
seis meses caiu de 37,4% em julho para
32,7% em agosto. Já a parcela das que
esperam piora passou de 9,4% para
11,2%.
Fonte: Estado.

Ensino particular movimenta R$ 60 bilhões
no Brasil
A pesquisa Números do ensino privado, realizada pela Federação Nacional das
Escolas Particulares (Fenep) em parceria
com a Fundação Getulio Vargas (FGV), foi
divulgada em julho deste ano com dados
quantitativos a respeito do ensino privado
básico e superior, além de aspectos demográficos e orçamentários.
Segundo a pesquisa, as instituições de
ensino particulares somam 41 mil, das quais
2,1 mil oferecem ensino superior e 38,9 mil
são especializadas em educação básica. No
total de escolas, estudam 15 milhões de
alunos e são diretamente empregadas 1
milhão e 400 mil pessoas. O negócio movimenta 60 bilhões de reais, o que corresponde a 1,7% do PIB brasileiro.
A presidente da Fenep, Amábile
A presidente da Fenep, Amábile Pácios,
Pácios, explica que os dados
explica que os dados quantitativos são im- quantitativos são importantes para
portantes para aprimorar o ensino privado. aprimorar o ensino privado.
De acordo com a presidente da Fenep,
Amábile Pácios, o estudo mostra que a rede privada de educação está em crescimento. Principalmente a respeito das escolas no interior do país, Amábile destaca
que o desafio é garantir maior qualidade para o consumidor. “Ainda temos muito
o que crescer e as escolas privadas podem usar os dados da pesquisa para criar
metas e melhorar”, destaca.

Acessibilidade
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PANORAMA

Pedidos de falência
em todo o país
sobem 5,7%

Micro e pequenas empresas têm o pior
primeiro semestre desde 2009

Os pedidos de falência em todo o país
subiram 5,7% em agosto, na comparação com julho, segundo levantamento
da Serasa Experian. No mês passado,
foram feitos 149 pedidos de falência. No
mês anterior, os requerimentos haviam
chegado a 141. Em agosto de 2013, foram registrados 149 pedidos.
Para economistas da Serasa, o “processo recessivo” que se instalou na economia tem prejudicado o caixa das empresas, colocando-as em dificuldades
para honrar compromissos junto aos
credores. Esse cenário é agravado pelo
custo do crédito, favorecendo o aumento dos pedidos de falências.
Dos requerimentos de falência efetuados em agosto, 82 foram de micro
e pequenas empresas, 36 de médias e
31 de grandes.
As recuperações judiciais requeridas
apresentaram alta de 4,8% em agosto
quando comparadas a julho. Foram 65
solicitações, contra 62 em julho. As micro e pequenas empresas lideraram os
requerimentos, com 38 pedidos, seguidos pelas médias (16), e pelas grandes
empresas (11).

O faturamento real das MPEs (micro e pequenas empresas) do Estado de São
Paulo aumentou apenas 0,8% no primeiro semestre deste ano, frente ao mesmo
período do ano passado. Segundo o Sebrae-SP, foram os primeiros seis meses
mais fracos desde 2009.
No semestre, a receita ficou em R$ 285,4 bilhões. A inflação elevada, salários
com aumentos reais menores e piora na confiança dos empresários e consumidores têm afetado os resultados.
Segundo o diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni, a Copa do Mundo também impactou nos negócios.
— Com os jogos do Mundial, houve uma diminuição do número de dias úteis
em junho e os reflexos foram sentidos principalmente na indústria e no comércio.
No semestre, o faturamento da indústria caiu 2,9% e a receita do comércio
recuou 1,9%. Já serviços apresentaram alta de 5,5%.
Na pesquisa por região, as micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo
apresentaram queda de 10,2% na receita no Grande ABC. Segundo o coordenador de pesquisas do Sebrae-SP, Marcelo Moreira, nesta região há uma grande
concentração de indústrias do setores automobilísticos e auotopeças que está
tendo um fraco desempenho e afetando os pequenos negócios.
Já as MPEs do interior do Estado tiveram elevação de 2,6% no faturamento
do primeiro semestre frente ao mesmo período de 2013. A cidade de São Paulo
teve alta de 2,1% e a Região Metropolitana de São Paulo, queda de 0,9%.
Ainda segundo a pesquisa, os gasto total das micro com salários subiu 1,4%
no semestre.
Perspectivas - Em relação ao futuro, em julho a maior parte dos microempresários, 59%, disse esperar estabilidade para o faturamento da empresa nos
próximos seis meses. Já os que apostam na piora é 6% e melhora, 26%.
Em relação a economia brasileira, 51% dos entrevistados afirmaram esperar
estabilidade. Já 22% aguardam uma piora e 19% apostam numa melhora.
Renda encosta na dívida e risco de calote cresce
Para Marcelo Moreira, a expectativa é que no segundo semestre haja uma
melhora na economia do País, devido as vendas de Natal e algum alívio na inflação.
— Mas não dá para alimentar grandes esperanças de recuperação dos setores
de bens duráveis, que inclui eletrodomésticos e móveis, automóveis e autopeças,
o que é ruim para as MPEs.
A pesquisa do Sebrae é realizada mensalmente com 2.716 proprietários de
MPEs do Estado de São Paulo. No levantamento, são consideradas micro e pequenas empresas aquelas que têm faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões.
Fonte: R7.

“Se você pensa
que pode, ou pensa
que não pode. Está
sempre certo.”
Henry Ford
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TOTVS apresenta soluções para as rotinas de Recursos Humanos
durante congresso
A TOTVS apresentou durante o CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão
de Pessoas), que aconteceu de 18 a 21
de agosto de 2014, em São Paulo, um
novo portfólio de soluções para diferentes rotinas de Recursos Humanos.
O diferencial de utilizar ferramentas
de gestão é a possibilidade de automatizar todas as rotinas operacionais,
com segurança sobre as informações,
e, assim, permitir ao RH desenvolver
ações mais estratégicas para impulsionar e estimular o desempenho dos
profissionais.
Uma das novas soluções é um ERP
especializado em RH com recursos de
mobilidade. Pela internet ou via dispositivos móveis, é possível acessar
todos os dados dos funcionários e realizar a administração dos processos
de qualquer lugar e momento, sem a
necessidade de estar preso ao computador no escritório. A adoção do sistema também possibilita a realização
de diferentes modelos de avaliação de
desempenho, visualização das trilhas
de carreira e sucessão, além de conferir insumos para desenvolver planos
de retenção de talentos.
Por meio do Talent Management,
a TOTVS fornece também uma forma
dinâmica para gerir talentos balizada
em conceitos de análise de potencial

individualizada. A ferramenta apoia o RH
para que possa enxergar cada colaborador de forma única, fugindo da visão
macro das equipes, e, assim, converter
capacidades pessoais em desempenho.
Com este recurso também é possível
consolidar um banco de talentos, detalhando as aptidões de cada um, função
muito importante para suprir necessidades de sucessão e acompanhamento de planos de carreira. O objetivo é
proporcionar tomadas de decisões de
forma rápida e positiva para a empresa.
O software também tem outras aplicações, como informar a quantidade
de dias de férias vencidos e os que estão a vencer, além da quantidade de
tempo no banco de horas e quanto o

funcionário se dedicou em cursos de
capacitação. Tudo para viabilizar uma
gestão de pessoas estratégica.
Como o RH também é responsável
por organizar e fornecer treinamentos
aos funcionários, a TOTVS disponibiliza
a oferta de Educação Empresarial, que
conta com uma área de Produção de
Conteúdo e-Learning. Em conjunto com
os clientes, a companhia desenvolve o
conteúdo de educação à distância mais
adequado, baseando-se em metodologias avançadas. Além disso, a área de
educação também oferece capacitação
homologada sobre as tecnologias TOTVS,
preparando os usuários para obterem o
máximo de aproveitamento dos recursos
disponíveis nas ferramentas.

Choque

“Os vencedores
sempre fazem mais,
muito mais que o
suficiente”. Stan Rapp
e Tom Collins
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SETOR

Serviços registra primeira retração
após seis meses de alta
Foto: Getty Images

Após seis meses de alta consecutiva, a área de serviços sentiu a primeira
contração. De acordo com o Índice de
Gerentes de Compras (PMI, na sigla em
inglês), o setor recuou a 49,2 pontos em
agosto, ante 50,2 em julho. O número
ficou abaixo da marca de 50 pontos
que separa expansão de contração.
“O mercado já esperava esse movimento no período posterior à Copa
do Mundo. O desafio agora é preparar a empresa para lidar com a possibilidade de não haver crescimento
do PIB”, disse o professor de ciências
política da Universidade Cruzeiro do
Sul, Luiz Xavier.
Na visão do acadêmico, o segundo
semestre é sempre mais rentável para
o empresário, no entanto, as eleições
e possíveis mudanças nas gestões estaduais e federal pode trazer um sinal
de alerta. “A palavra que impera nas
companhias de serviços hoje é poupar
para não quebrar. Isso deve ser visto
até o segundo semestre de 2015”, diz.
Entre os setores que sentiram maior
desafio ao longo de agosto estão o mercado hoteleiro. “Muito em função da
ressaca pós Copa”, diz ele, lembrando
que serviços de aluguel de carros e
imóveis e restaurantes também foram
impactadas.
O Índice Consolidado de dados de
Produção HSBC - Brasil mais recente
apontou uma contração fracionária da
produção no setor privado ao registrar
um valor de 49,6 em agosto, acima do
recorde de baixa de vinte e três meses
observado em julho (49,3). Os fabricantes brasileiros puderam aumentar
sua produção pela primeira vez desde
março, contrabalançando parcialmente uma queda moderada na atividade
do setor de serviços.
O número básico, Índice de Atividade
de Negócios HSBC -Serviços, ajustado
18| Serviços Brasil | Setembro / 2014

O economista-chefe do HSBC, Andre Loes.

para influências sazonais - uma única
pergunta que acompanha mês a mês
as mudanças na atividade de negócios
das empresas do setor de serviços -registrou 49,2 em agosto, um recorde de
baixa de dois anos, caindo em relação
ao valor de 50,2 observado em julho.
Isto apontou um declínio modesto na
atividade, e foi a primeira contração
desde janeiro. Vários entrevistados citaram o estado geral de depressão do
mercado quando convidados a explicar as quedas na produção do setor
de serviços.
O volume de novos negócios recebidos pelas empresas brasileiras de
serviços cresceu pelo vigésimo quarto

mês consecutivo em agosto. Porém, a
taxa de crescimento, que foi, de um
modo geral, marginal, se desacelerou,
atingindo o seu ponto mais fraco desde
agosto de 2013. O volume de novos
pedidos ficou basicamente inalterado
em relação ao mês anterior no setor
privado como um todo. Numa tentativa de diminuir os custos globais neste
mês, as empresas brasileiras do setor terciário reduziram o número de
funcionários pela primeira vez desde
fevereiro de 2013.
Porém, a taxa de corte de empregos foi marginal. Da mesma forma, o
nível de empregos caiu ligeiramente
junto às empresas do setor industrial

SETOR
e um total líquido de perdas de postos
foi registrado no setor privado como
um todo pela primeira vez em um ano.
Ao mesmo tempo, os pedidos em
atraso das empresas do setor brasileiro
de serviços permaneceram estáveis em
gosto, com o índice ficando uma
fração abaixo da marca de 50,0, indicativa de ausência de mudanças. Por
outro lado, houve um acúmulo marginal de pedidos em atraso no setor industrial, significando que os níveis de
negócios pendentes no setor privado
permaneceram inalterados, no geral.
ior nível desde março último.
Entre os fatores positivos, o volume
de novos negócios no setor de serviços
cresceu pelo 24º mês seguido, apesar de
a expansão ter sido marginal. “O volume de novos pedidos ficou basicamente
inalterado em relação ao mês anterior
no setor privado como um todo”, diz o
relatório.
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O ciclo do MAL
nos contratos públicos

Pregões eletrônicos priorizam contratação pelo menor preço, mas
aparente economia pode trazer mais gastos aos contratantes.
Uma pessoa morreu e 20
ficaram feridas devido ao desabamento de um viaduto
no dia 3 de julho passado.
A estrutura localizada na
Avenida Pedro I desabou
por volta das 15h e atingiu
um micro-ônibus, um carro
e um caminhão. A avenida é
20| Serviços Brasil | Setembro / 2014

uma das mais movimentadas
da cidade.
Os trabalhos na avenida faziam parte das obras
de mobilidade para a Copa
do Mundo, mas não foram
concluídos a tempo para o
torneio mundial. O viaduto
é uma das vias de acesso ao

Estádio Mineirão, que fica distante cerca de quatro quilômetros do local do acidente
e é uma das sedes da Copa
do Mundo.
Para realizar a obra, foi contratada a Construtora Cowan,
através de licitação, prática
desenvolvida para diminuir

gastos do Governo. Entrentando, para vários tipos de
serviços, a estratégia mostra-se ineficiente, podendo
chegar a danos desastrosos
como o caso citado.
A modalidade licitatória
chamada pregão eletrônico,
é utilizada pelo governo bra-

DESENVOLVIMENTO

sileiro para realizar contratos
administrativos de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado, foi
criada através da lei federal
10.520/2002. Esta lei também
criou o chamado “pregão presencial”, que obrigava os contendentes a comparecerem
à negociação, liderada por
um pregoeiro devidamente
designado pelo órgão da administração pública.
Realidade
Existem várias hipóteses
para que as contratações de
serviços não obtenham tanto sucesso quanto os outros
tipos de aquisições. O custo
de mão-de-obra e a falta de
concorrência entre empresas
de prestação de serviços são
exemplos disso. Normalmente
as empresas de municípios
distantes dos grandes centros, não estão legalizadas ou
informatizadas e, conseqüentemente, sem cadastro no
Comprasnet, impossibilitando

“O menor preço vem se confirmando
como o pior preço. O pior, porque é
inexequível. Essa inexequibilidade
aceita pelo governo faz com que os
cofres públicos paguem duas vezes pelo
mesmo serviço contratado: a primeira,
quando contrata o menor preço - que
é o pior preço; a segunda, quando
leva o governo a arcar com o passivo
trabalhista deixado como herança pela
empresa falida”

sua participação em pregão
eletrônico, deixando isso a
cargo das empresas mais distantes do local de realização
do serviço. No entanto, se o
valor a ser gasto com mão-de-obra não compensar, a
empresa nem oferta o seu
produto, ou seja não entra
na concorrência.
A falência da empresa
que deixou à mercê da sorte milhares de trabalhadores
em postos de órgãos públicos em Brasília e em Minas
Gerais leva os empresários
a protestar contra o modelo
de contratações públicas por
meio do pregão eletrônico,
que tem como critério exclusivo para escolha da empresa
vencedora da licitação o menor preço ofertado, deixando
de lado qualquer avaliação
qualitativa.
Numa concepção primária, o menor preço seria, em
princípio, benéfico ao governo.
No entanto, essa visão beira à
irresponsabilidade; e a quebra
de empresas é a demonstração
fiel desse cenário: o menor
preço vem se confirmando
como o pior preço. O pior,
porque é inexequível.
Essa inexequibilidade aceita pelo governo faz com que
os cofres públicos paguem
duas vezes pelo mesmo serviço contratado: a primeira,
quando contrata o menor
preço - que é o pior preço;
a segunda, quando leva o governo a arcar com o passivo
trabalhista deixado como herança pela empresa falida ao
tomador dos serviços, uma
herança maldita que impõe
custos rescisórios sem fim
aos cofres públicos.
A má contratação é terreno fértil para que aventu-

reiros instalados no extremo
Norte do país ofertem preço
em uma licitação para serviço a ser realizado no eixo Sul
do território nacional. Sem o
mínimo conhecimento real
das condições executórias do
local, eles oferecem serviços
com baixo custo, o que só é
possível por causa do pregão
eletrônico - o maior dos males.
Paulo Lofreta, Presidente
da CEBRASSE, alerta: “As contratações públicas deveriam
ser presenciais e com pré-habilitação do concorrente,
o que permitiria uma análise detalhada da formação
dos preços pelas comissões
de licitação, já que os serviços contínuos de terceirização de mão de obra têm
nas despesas com salários,
encargos sociais e tributos
mais 70% do custo da atividade. Atraso nos pagamentos,
reajuste por índice que não
refletem os avanços da Convenção Coletiva de Trabalho
e contratos reajustados fora
da data-base são elementos
que anulam o equilíbrio financeiro e ético que deve
existir entre o menor valor
contratual e a garantia de
serviços de boa qualidade.
A consequência natural da
visão distorcida do governo
na sua forma de contratação
de serviços terceirizados está
na falência das empresas e
no não pagamento de salários e de verbas rescisórias
- um direito fundamental do
trabalhador, por se tratar de
verbas essenciais. Alertamos
ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional acerca dessa nossa reivindicação pelo
fim da má contratação nos
serviços, para evitarmos o
crescimento de tanto prejuízo
|
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aos cofres públicos.
Além disso, o sistema não
está imune a fraudes. Houve
denúncias de um aplicativo inserido no sistema Comprasnet que permitiria uma fraude
nos pregões eletrônicos para
compra de bens e serviços pelo
governo, beneficiando quem
o estivesse utilizando durante
a realização de um certame.
O tal aplicativo ganhou
um curioso nome: “Olho de
Tandera” – numa alusão ao
desenho animado ”Thundercats”. Trata-se de uma pedra
preciosa incrustada numa espada que permitia os “Thundercats” - combatentes do
mal – verem o que seus inimigos estariam aprontando.
Piada? Pode ser, mas se
for é de muito mau gosto, já
que vem deixando os setores
de TI e Telecom preocupados
com a lisura dos processos de
compras do governo.
O aplicativo permitiria se
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conectar ao Comprasnet e,
durante um pregão eletrônico, quebrar o sigilo das informações que circulam nesse sistema e ninguém tem
acesso. Ele identificaria, por
exemplo, todas as empresas
que estivessem disputando
determinado contrato e que
lances estariam apresentando durante a competição.
Em tese, sabendo quem
são os competidores fica mais
fácil para uma empresa não
só identificar quem está no
jogo, mas, principalmente,
possíveis coelhos que estão
puxando a licitação para baixo para ajudar algum competidor parceiro a ganhar o
contrato, depois que eles forem impugnados. Sabendo
disso, basta acompanhar o
competidor subsequente aos
coelhos e brigar contra os
preços que este apresentar.
Fica mais fácil competir
sabendo quem seria o po-

tencial interessado no contrato e até onde ele suportaria competir baixando o seu
preço. Como contrapartida
financeira pelo uso do aplicativo, o “vendedor” ficaria
com um percentual sobre o
valor do contrato disputado e
vencido pelo fraudador, após
o término da licitação.
Contradições

O curioso é que ao mesmo
tempo em que o Governo alia-se ao discurso contra a terceirização, impulsiona cada vez
mais as contratações de mão
de obra através de pregões
eletrônicos, ferramentas que
visam unicamente a economia
financeira, independentemente da qualidade dos serviços
e das condições de trabalho
dos profissionais envolvidos.
Falências

A cada ano, cerca de 200
empresas de asseio e conservação fecham as portas
no Estado de São Paulo. No
mesmo período, outras 200
entram em funcionamento,
segundo Rui Marques, presidente do Seac (sindicato das
empresas do setor).
A alta rotatividade se deve
a empresas que são constituídas para participar de licitações públicas e que têm de
encerrar atividade por não
conseguir arcar com os custos
trabalhistas, diz ele.
O problema, para Marques, está na forma de fazer
as licitações. Por lei, ganham
as companhias que garantem
o preço mais baixo. “Oferecem serviços a valores que
não dão condições de pagar
encargos, quebram uma empresa e abrem outra em se-

guida”, afirma ele.
A regra vale para o poder
público. Na iniciativa privada,
o preço não é o único critério para a contratação de
serviços, diz o presidente do
Sindeprestem (sindicato das
prestadoras de serviço terceirizadas), Vander Morales.
“[As companhias] levam
em consideração capacidade
tecnológica, financeira e de
recursos humanos e o que o
serviço pode proporcionar de
melhorias”, esclarece.
Para ele, nas empresas
que terceirizam serviço para
companhias privadas, há melhores oportunidades de crescimento para funcionários.
Rui Marques, do Seac, aconselha o trabalhador a, antes
de entrar em uma empresa,
observar se ela conta com
estrutura sólida ou se “acabou de surgir no mercado
já participando e ganhando
contratos de licitação”.
Prejuízos

Oferecendo serviços a preços aquém da realidade, há
também o caso de empresas
de fachada que vencem os
pregões, cumprem parte do
contrato e depois quebram ou
simplesmente desaparecem,
deixando para a União a fatura das dívidas trabalhistas.
A consequência é que o
governo é hoje réu em cerca
de 10 mil ações de cobrança
dessas dívidas, movidas por
trabalhadores, sindicatos e
pelo Ministério Público do
Trabalho, segundo dados da
Procuradoria Geral da União.
Ou seja, o governo paga
duas vezes: depois de arcar
com parte dos contratos, tem
que assumir salários atrasados e outros encargos.

ARTIGO

AS PERCEPÇÕES DO CLIENTE NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Por Antonio Paulo de Oliveira
Administrador, Especialista em Gestão de Negócios em Serviços.
O tema que será abordado neste artigo refere-se a um aspecto fundamental no dia a dia
da prestação de serviços e, que vai exigir dos gestores, cada vez mais, eficiência e eficácia
nas práticas de gestão, isto é, o gerenciamento das percepções do cliente em relação ao
processo da prestação de serviços.
Os serviços têm algumas características diferenciadas que exigem dos gestores práticas
para proporcionar ao cliente uma experiência especial, ou seja, o serviços são atos, desempenhos e performances realizados num determinado tempo e num determinado local pelo
prestador do serviço (natureza intangível). Porém, normalmente os serviços tem conjugados
produtos tangíveis considerados facilitadores (exemplos: equipamentos, software, hardware, materiais, manuais e tecnologias,relatórios, entre outros).
Cabe ressaltar que em serviços, na maioria das vezes, as falhas que ocorrem nos processos são percebidas pelos clientes como falhas das pessoas responsáveis pela execução do
serviço, ao contrário, quando ocorre um defeito no produto (exemplo: geladeira), o cliente
normalmente atribui a culpa ao fabricante.
Diante deste contexto, fica evidente a importância da percepção do cliente em todo o
processo da prestação de serviços (antes, durante e depois), pois são diversas interações
do cliente com diversos aspectos da empresa, isto é, são os Momentos da Verdade (Karl
Albrecht), contribuindo assim para a avaliação final do cliente (expectativas do cliente em
relação ao desempenho do prestador de serviço). Faz se necessário ressaltar as competências adequadas para os funcionários que estarão atendendo os clientes (Exemplos: Postura,
Comprometimento, Empatia, Foco em servir, Interações sociais, Cortesia, Saber lidar com
as adversidades, entre outras). Obviamente, os funcionários que atendem na linha de frente devem ter um suporte da equipe de retaguarda, compatível com as necessidades que
o serviço exige, bem como ter a devida autonomia para a tomada de decisão nos casos de
recuperação de falhas e de adversidades no atendimento.
Assim, considerando as características do serviço, o enfoque nos detalhes de cada etapa do processo, se torna uma questão estratégica para os gestores, visando a eficiência e a
eficácia na prestação do serviço, inclusive é imperativo se preocupar com os aspectos tangíveis ou evidências físicas (exemplos: os uniformes dos funcionários, as condições do ambiente de trabalho, as condições dos equipamentos e materiais utilizados pelos funcionários
e pelos clientes, as condições das tecnologias de autoatendimento – TAAs, a apresentação
adequada do site da empresa, os formulários da empresa, as sinalizações nas instalações, as
condições da sala de recepção e principalmente dos sanitários, os ambientes do cenário do
serviço (Interior e Exterior das instalações- Servicescape), os meios de comunicação, entre
outros. Também, cabe enfatizar a importância da questão da acessibilidade dos clientes aos
processos de prestação de serviços, visando eliminar os obstáculos existentes aos acessos.
Por fim, concluo este texto, com a afirmação de que as percepções do cliente em relação aos diversos aspectos no processo de prestação de serviço, são fundamentais para a
consolidação do julgamento final, culminando na satisfação ou na insatisfação do cliente
em relação aos serviços prestados pela empresa.
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CARTÕES SÃO
FERRAMENTAS PARA
RETER OS TALENTOS
Desde meados da década de 70, o Brasil conta
com o sistema de refeição-convênio, que permite às
empresas que não possuem
restaurante interno oferecer
vouchers ou cartões para
alimentação a seus colaboradores. Ganhou impulso,
contudo, ao integrar a lista
de atividades do Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT). Os números
desse mercado são estimados, não há estatísticas precisas. Segundo Artur Almeida,
presidente da Associação
de Empresas de Cartão Refeição e Alimentação Convênio- Assert, cerca de 18
milhões de trabalhadores
usam cartões, 55% na modalidade alimentação, ou
seja, que permite a compra
de alimentos in natura no
varejo. “Os usuários compõem apenas uma parcela
dos mais de 14 milhões de
trabalhadores que integram
o PAT, o que prova que o
segmento tende a crescer
muito nos próximos anos”,
diz Almeida.
Comer fora de casa não
é algo barato, e isso não é
novidade para ninguém. Mas,
somando refeição, bebida,
sobremesa e o famoso cafezinho, o trabalhador brasileiro gasta no almoço, em
média, R$ 30,14 – resultado que chega a impressionantes R$ 663,08 mensais,
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se considerarmos 5 dias de
trabalho por semana.
A Pesquisa Refeição Assert
Preço Médio 2014, da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio
para o Trabalhador (Assert),
realizou 4.681 entrevistas em
restaurantes que trabalham
com vales/ tíquetes refeição,
nos sistemas Comercial, Autosserviço, Executivo e A La Carte.
“O montante que um trabalhador gasta por mês para se
alimentar durante o trabalho
é significativo, comprovando
que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
do Ministério do Trabalho e
Emprego continua sendo um
importante instrumento de
inclusão social”, alerta Artur
Almeida, presidente da Assert.

O PAT é um programa do
governo que promove incentivos fiscais às empresas que
assumem a responsabilidade
de prover melhores condições
nutricionais à seus funcionários – seja com vale-refeição
ou vale-alimentação, almoço na própria organização ou
cestas básicas. O objetivo do
programa é repercutir positivamente na qualidade de
vida, redução de acidentes
de trabalho e aumento da
produtividade.
Ainda de acordo com a
pesquisa da Assert, está crescendo a procura por alimentos mais saudáveis. Segundo
o levantamento, o aumento
percebido pelos estabelecimentos no consumo de frutas foi de 61% e de 69%, no

caso de verduras e legumes.
A preferência por sucos naturais também cresceu impressionantes 70% – em restaurantes
executivos, esse crescimento
foi de 80%.
Surpreendentemente, o arroz e feijão, tradicionalíssimo
prato brasileiro, não é tão relacionado a uma refeição considerada saudável. Menos de um
quinto dos estabelecimentos
entrevistados associa a dupla
a uma alimentação saudável.
Entre os locais que servem o
chamado prato comercial, esse
reconhecimento é maior: 40%
da amostra desse segmento.
Independentemente disso, a
oferta da mais brasileira das
combinações gastronômicas
é oferecida por 89% dos estabelecimentos.
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Como ter sucesso com franquias
em 5 passos

A escolha por uma franquia, de acordo com os números do Sebrae, foi a menos
arriscada para o empresário.
Segundo a entidade, enquanto
80% das pequenas empresas
fecham as portas nos primeiros cinco anos, no caso deste
modelo, essa fatia cai para
15%. E, mesmo com a estagnação da economia, inflação
acima de 6% e previsão de
PIB menor que 1%, as franquias cresceram no primeiro
semestre de 2014 cerca de
10%. Nos últimos doze meses, esse mercado movimentou R$ 115,6 bilhões no país,
com a implantação de 115 mil
unidades franqueadas, sendo
duas mil em Pernambuco.
Apesar das histórias com
finais felizes serem maioria
neste segmento, o perigo
da falência exige atenção
dos empreendedores. Para
ajudar os interessados por
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negócios neste segmento,
conversamos com João Carlos Fugice Jr, sócio da Go-Akira, consultoria especializada
em franquias, e com Gustavo
Schifino, vice-presidente da
(ABF), que indicaram os cinco pontos mais importantes
para ser um franqueado de
sucesso. Confira:
1 - Analise seu perfil empreendedor
João Carlos Fugice Jr. acredita que nem todo mundo
consegue seguir o padrão
imposto pelas franquias. “Se
você quer abrir uma empresa
com sua cara, tem milhares
de ideias criativas, quer inovar
em produtos, processos ou
serviços, dificilmente você vai
gostar de ser um franquiado.
Neste caso, vale mais investir em um negócio próprio”,
recomenda. Gustavo Schifino sugere também que os

interessados em investir em
uma rede busquem áreas que
sejam de seu interesse. “Não
faz sentido abrir um restaurante se você não gosta de
comida. Quando a gente faz
o que gosta, a chance de dar
certo é 100% maior.”
2 - Escolha bem sua localização
“Uma boa localização faz
a propaganda do negócio. Os
shoppings são um ambiente
propício para as franquias e já
trazem vários benefícios, mas
até dentro de um shopping,
se você estiver mal localizado,
vai perder clientes. O ideal é
encontrar um ponto em que
não haja um concorrente perto
e o mix de produtos vendidos
ao seu redor tenham pontos
de convergência com seu produto”, detalha Schifino. Já
Fugice ressalta que, no caso
de lojas de rua, é preciso pen-

sar em outras questões como
a acessibilidade, a facilidade
dos clientes encontrarem o
endereço, em estacionamento e na segurança.
3 - Converse com outros
franquiados da rede
Para José Carlos Fugice,
esse ponto é essencial para
evitar ciladas. “Procure a rede,
fale de seu interesse e peça
contatos de outros franquiados. Se possível, fale com alguém do seu estado, para ter
um termômetro mais fiel do
mercado local e da aceitação
da marca”, detalha. Segundo
ele, essa conversa pode mostrar ao empreendedor como
a rede procede, se a projeção
de retorno de investimento
fornecida é real e quais os
serviços extras são oferecidos ao franquiado (exemplo:
assessoria de imprensa, divulgação, suporte técnico

FRANQUIAS

etc). “Além disso, você identifica seus concorrentes imediatos”, completa.
4 - Busque capacitações
para você e sua equipe
Segundo o vice-presidente
da ABF, Gustavo Schifino, por
mais preparado que seja, o
empreendedor sempre deve
se atualizar e investir no treinamento da sua equipe. “Nem
sempre é preciso gastar dinheiro
para isso. Hoje, existem órgãos
como o Sebrae que oferecem
diversos cursos gratuitamente.
A internet também tem muita informação e conteúdo que
pode ajudar. Busque em sites
oficiais, como o da ABF”, afirma. Para o treinamento dos
funcionários, Schifino indica
procurar cursos da própria

rede de franquias. “Ter uma
equipe eficiente e ligada nas
novidades do mercado é tão
importante que esse pode ser
um critério para você escolher
sua rede. Sempre pergunte a
franquiadora se ela oferece
qualificações.”
5 - Não confundir pessoa
jurídica com pessoa física
“Esse é um erro extremamente comum e que traz consequências muito ruins para
qualquer negócio”, explica
o especialista em franquias.
De acordo com ele, todo o
franquiado precisa separar
o fluxo de caixa da empresa
da sua própria conta bancária. “Ninguém que quer crescer no próprio negócio pode
comprar coisas pessoais com

Gustavo Schifino, vice-presidente da ABF

dinheiro da empresa. Principalmente no começo. O retorno
do investimento de uma franquia começa no mínimo a partir
do segundo ano de negócio.
Então, nos primeiros 12 me-

ses, os empreendedores não
podem esperar lucros. Nesse
período, nada deve ir para o
bolso do dono.”
Fonte: O Diário de Pernambuco.
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Anamatra discute terceirização com
representantes do setor de serviços

O vice-presidente da Anamatra, Germano Siqueira,
recebeu, no dia 19 de agosto passado, a vice-presidente
da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), Amábile Pácios. A representante do Sindicato das Empresas
de Asseio, Conservação e Limpeza do Distrito Federal
(SEAC) Eliete Lins e Silva também participou do encontro.
Na ocasião as dirigentes sindicais trouxeram sua posição favorável à regulamentação da terceirização, nos
termos do Projeto de Lei (PL) 4330/2004. “Que venha
uma legislação que seja um marco regulatório”, disse
Pácios.
O magistrado, por sua vez, afirmou que a Anamara
tem posição firmada sobre o assunto, porém não nos
termos do projeto de lei. “A entidade formulou pelo
menos três sugestões que não foram acolhidas pelo
Parlamento, a exemplo da isonomia salarial entre terceirizados e diretamente contratados, além de responsabiliadde solidária do tomador e recusa de contratação
nas atividades-fim”, ponderou o vice-presidente. Germano Siqueira também falou de diversos problemas que
acometem os trabalhadores terceirizados na atualidade,
entre eles os altos índices de acidentes do trabalho.
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Posição da Anamatra
A Anamatra é contrária à regulamentação da terceirização e acompanha a tramitação das propostas legislativas sobre o tema que tramitam no Congresso Nacional.
Entre as iniciativas da Anamatra destacam-se diversas
reuniões com parlamentares, participação em audiências
públicas e entrega de notas técnicas.
Entre as preocupações da entidade está a liberação
geral da terceirização, inclusive na atividade-fim e a permissão da subcontratação em cadeia. A entidade também
entende que a regulamentação da terceirização nos moldes como vem sendo proposta no Congresso vai significar
o aumento desenfreado dessa forma de contratação, a
migração de empregados diretos para a terceirização
e, consequentemente, uma drástica redução da massa
salarial no período.
Também é preocupação da entidade a falta de isonomia de salários e de condições de trabalho entre
empregado direto e o terceirizado, o que reforça a tese
de que o projeto segue uma lógica mercantilista e de
estímulo à terceirização de forma irresponsável e sem
freios.
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Assunto foi tema de painel do Seminário “Terceirização e o STF: o que esperar?”,
realizado no dia 1 de setembro, na sede da FecomercioSP

TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL
REPRESENTANTES DE DIVERSOS SETORES DETALHAM CENÁRIO
O cenário da terceirização do trabalho em cada
segmento durante painel no
Seminário “Terceirização e
o STF: o que esperar?”, promovido no dia 1º de setembro, pela FecomercioSP em
conjunto com a Confederação Nacional da Indústria
e a Federação Brasileira de
Bancos.
No setor de Papel e Celulose, a apresentação ficou
a cargo de Elizabeth Carvalhaes, presidente executiva
da Ibá, associação que reúne 70 empresas da indústria da plantação de pinus e
eucalipto no Brasil, voltada
para a produção de celulose, papel, carvão vegetal,
30| Serviços Brasil | Setembro / 2014

painéis e laminados de madeira. O setor representa
6% do PIB industrial e tem
previsão de investimentos
de US$ 23 bilhões de 2012
a 2025. “Já adianto que, se
a regulamentação da terceirização não ocorrer, parte
desse investimento será
postergada porque, sem a
terceirização, nossa atividade não é possível”, disse
Elizabeth. Ela enfatizou que
a base da indústria florestal
é formada essencialmente
por empresas de serviços
especializados, que agrupam
as várias fases do processo,
desde o desenvolvimento
de mudas (engenharia genética) até os produtos in-

dustrializados.
Entre as atividades terceirizadas pelo setor estão
o transporte e o trabalho
com o pequeno agricultor
rural. “O Brasil tem hoje 600
mil hectares de eucalipto e
pinus plantados por meio
da agricultura familiar, que
intercala o plantio dessas
espécies com outras culturas, aves e piscicultura, por
exemplo. E é com a orientação e a parceria das nossas empresas, que possuem
o know-how do plantio de
eucaliptos, que a madeira
pode ser comercializada no
mercado ou comprada por
nós”, definiu Elizabeth. Segundo ela, a terceirização

no setor gera emprego e
desenvolvimento rural, favorecendo o empreendedorismo, estimula a geração
de renda, pois incentiva a
diversificação do produtor
rural e garante a compra de
madeira, e contribui para
a proteção ambiental por
meio da disseminação de
boas práticas, entre outros
pontos. “Essa prática está
ameaçada porque o Ministério Público do Trabalho
entende que há terceirização ilícita estrutural. Se não
conseguirmos um bom resultado na questão da terceirização, será impossível
alcançar o resultado porque
será necessário um gigan-

EVENTO

tesco processo de expansão
uma vez que as empresas
precisão adquirir especialização desde a ciência genética
até o transporte, o que não
é possível”, explicou.
A representante do setor
de Telesserviços, Claudia Viegas, membro da Associação
Brasileira de Telesserviços
(ABT), focou sua apresentação no segmento de contact
center. Claudia destacou a
importância da especialização
e a consequente geração de
benefícios econômicos por
conta da economia de escala.
“Vemos hoje que a prestação
de serviços entre empresas
gera novas atividades. Há
ganho na produtividade. O
prestador de serviço ganha
economia de escala e escopo e quem contrata ganha
foco na cadeia produtiva”,
disse. De acordo com ela, a
inovação acontece também
na maneira como se presta o serviço. Serviços especializados geram efeito de
transbordamento de um setor
para outro, o que “motiva
a eficiência, que resultará
tanto em melhor preço (se o
mercado é livre) quanto em
melhor tarifa (se o mercado
é regulado)”, reforçou.
Conforme Claudia, a terceirização permite a redução
da precariedade no trabalho.
Ela trouxe dados publicados
pelo Ministério do Trabalho
sobre atividades comumente
terceirizadas. “Enxergamos
que o emprego terceirizado
em Serviços cresce mais do
que o emprego total, e temos
possibilidade de gerar postos
de trabalho em território nacional”, apontou, mostrando
números do mercado de trabalho de 2006 a 2012, que,

no Norte e Nordeste, cresceu
41% enquanto o segmento
de contact center aumentou
166% no mesmo período. Entre outros benefícios estão a
inclusão social e a redução
de desigualdades de forma
mais harmônica, uma vez que
permite o primeiro emprego
formal aos jovens da família,
rompendo, muitas vezes, a
trajetória de informalidade
no núcleo familiar, além de
permitir a conciliação com
a qualificação.
No setor de Tecnologia da
Informação, o representante do segmento, Edmundo
Oliveira, consultor da Brasscom e membro do Conselho
de Emprego e Relações do
Trabalho da FecomercioSP,
reiterou que a tecnologia mudou muito desde a criação da
súmula 331, em 1993, que
hoje regulamenta a terceirização do trabalho. “Qual é a

ma da média nacional. “A
média salarial nacional é de
cerca de R$ 1.499,00. Em TI,
é de R$ 2.950,00”, comparou.
Outros dados mostrados por
ele apontam que, em 2010,
67% dos serviços de TI eram
terceirizados. Dentro da economia global hoje, cerca de
US$ 1,5 trilhão são aplicados
em serviços de TI.
Já Rafael Grassi, gerente
jurídico da Vale, trouxe a visão da terceirização no setor
de Mineração. Ele salientou
que a maioria das empresas
hoje exerce uma gama de
atividades. “Diversificar às
vezes é necessidade. A empresa não pode fazer tudo
sozinha”, disse, citando o
exemplo da Vale, que opera
como mineradora, em tipos
diferentes de mineração (céu
aberto e subterrânea), além
de ferrovia, portos e geração
de energia elétrica. “Temos

Grassi (Vale): “Temos que
terceirizar porque não dá para
se especializar em tudo”.
finalidade da Tecnologia da
Informação se não ser meio
para toda a economia? É inconcebível a vida hoje sem
energia elétrica e sem computadores”, exemplificou. De
acordo com Oliveira, a discussão sobre terceirização
do trabalho já é superada em
Tecnologia da Informação.
Em sua análise, o representante do setor enfatizou que
não existe precarização do
trabalho em Tecnologia da
Informação no Brasil, considerando os 1,2 milhão de
profissionais que ganham aci-

que terceirizar porque não
dá para se especializar em
tudo”.
Grassi citou algumas
atividades nas quais a Vale
contrata empresas terceirizadas, como a manutenção
dos fornos refratários, içamento e movimentação de
cargas e análise de explosivos.
Segundo o gerente jurídico,
são atividades esporádicas,
mas, devido ao tamanho da
empresa, possuem grande
demanda e necessitam de
empresas especializadas.
Ele, no entanto, informou

que a Vale está reduzindo o
quadro de prestadoras de
serviços terceirizados devido
ao grande número de ações
trabalhistas - a maior parte
delas provenientes de trabalhadores terceirizados. “Em
2007, nosso efetivo era metade próprio e a outra metade
terceirizado. Hoje, a proporção caiu para 2/3 de efetivo
próprio e 1/3, terceirizado.
Estamos pagando uma conta
cara porque impacta a atividade negativamente e estamos
revertendo as terceirizações
e perdendo produtividade.
Mas é o preço que se paga
por terceirizar”, relatou.
Para encerrar o painel no
seminário desta segunda-feira,
o setor de Serviços foi representado por Ricardo Garcia,
presidente do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de
Janeiro (SEAC-RJ). O segmento
atualmente possui mais de
13 mil empresas e emprega
1,6 milhão de trabalhadores
no País inteiro. Segundo ele,
69,3% do PIB brasileiro é formado pelo setor de Serviços,
que gera 78% dos empregos
formais do País (incluindo o
setor público). Desses 78%,
por volta de 34 milhões de
trabalhadores são do setor
de Serviços e cerca de 12 milhões estão nas empresas de
terceirização. “A essência da
discussão é a terceirização,
mas também o ambiente de
negócios. A terceirização faz
parte do contexto e, se melhorarmos a legislação para
ela, vamos melhorar o ambiente de negócios e contribuir para que o País deslanche e encontre um cenário
de crescimento sustentável”,
opinou.
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CAPA

Fernando Henrique Cardoso
avalia situação política e econômica do país
Por Lilian Ferracini

Presidente da República
entre 1995 e 2002 e ministro da Fazenda no período
de formulação e implementação do Plano Real, o sociólogo
Fernando Henrique Cardoso
esteve - e ainda está - no centro de acaloradas polêmicas
32| Serviços Brasil | Setembro / 2014

e na mira da opinião. Em um
período pré-eleitoral como
o atual, as intervenções de
Fernando Henrique são sempre repercutidas em grande
escala. Uma das mais recentes e amplamente divulgada
foi a resposta à alegação da

Presidente Dilma Roussef, durante um debate na TV Bandeirantes, de que o Governo
do PSDB teria “quebrado” o
país por três vezes. Em artigo publicado no Observador
Político, FHC rebateu dizendo
que a Presidente “entende

pouco de economia”.
Fernando Henrique nunca
foi unanimidade. Seu governo trouxe grandes mudanças
ao país e toda mudança gera
controvérsias. Em 2002, o Presidente encerrou seu segundo
mandato com 32% de rejei-

ENTREVISTA
ção. Hoje, FHC é reverenciado
por empresários, políticos e
eleitores. O mundo mudou
e o entendimento político e
social também foi ampliado.
Uma das contribuições de
seu Governo, além do Plano
real, foi o início das discussões sobre a flexibilização das
relações de trabalho. No último ano de seu mandato, FHC
anunciou o Projeto de Lei que
alterava o artigo 618 da CLT,
permitindo que os acordos
coletivos tivessem força de lei.
As mudanças no sistema
de relações de trabalho assalariado abriram possibilidades
de flexibilizar aspectos relativos à contratação, demissão
e remuneração do trabalho
que compreendem:
a) novas bases de um
contrato por tempo determinado que implicou diminuição de encargos sociais e
pagamento de indenização
em casos de desligamento;
b) o estabelecimento do
trabalho em tempo parcial;
c) a liberação de trabalho
aos domingos;

“Nosso sistema de partidos
não se conecta com a
sociedade. E a população
brasileira não confia no
Congresso. Esse sistema não
está funcionando”

d) banco de horas;
e) participação nos lucros
e resultados;
f) resolução dos conflitos
individuais, por meio das Comissões de Conciliação Prévia – CCPs.
Em continuidade ao espírito
das mudanças, tramitou, em
1998, em regime de urgência, em uma das Comissões
de Trabalho, na Câmara dos
Deputados em Brasília, o Projeto de Lei n° 4302 que tratava
do trabalho temporário e da
contratação terceirizada. O
teor do projeto baseava-se
na proposta de ampliação
nos prazos de contratação
para o trabalho temporário
e no aumento do marco legal
para as contratações de empresas terceirizadas nas mais
diversas atividades. Até hoje,
o projeto está em discussão.
Fernando Henrique Cardoso concedeu uma entrevista em que expõe alguns dos
seus principais pensamentos
sobre o país e o momento
político e econômico:
Revista Serviços – Como o
senhor avalia o cenário atual
do país?
FHC - O Brasil melhorou
muito, mas não foi tanto assim.
Faltou a percepção de que o
PIB cresceu mas a sociedade
continua com problemas. Não
somos uma sociedade organizada, com democracia enraizada, acesso à educação e
à saúde de boa qualidade. O
mundo começou a olhar para
o Brasil como se tudo estivesse
resolvido. O exagero não se deu
apenas em relação ao Brasil.
Na China, eles fazem questão
de insistir que são um país em
desenvolvimento. Olhe que a
China é o segundo PIB do mundo.
Mas, efetivamente, é um país

em desenvolvimento. Como o
Brasil. Os europeus advertem
que a produtividade do país
está estagnada; o humor do
varejo em São Paulo é o pior
em três anos; a produção industrial e a confiança dos industriais não param de cair; o
FMI publica documento oficial
assinalando que nossa economia é das mais vulneráveis a
uma mudança no cenário internacional e ajusta mais uma
vez para baixo a projeção de
crescimento do PIB brasileiro
em 2014, para 1,3% (seriam
otimistas?); o boletim Focus,
do BC, prevê um crescimento
ainda menor, de 0,9% (seriam
os pessimistas?); o juro para a
pessoa física atinge seu maior
patamar em três anos; a geração de empregos é a menor
para o mês de junho em dezesseis anos; para não falar na
decisão do TCU de bloquear os
bens dos dirigentes da Petrobras ao responsabilizá-los por
prejuízos causados aos cofres
públicos na compra da refinaria de Pasadena. O vento
no mundo não sopra mais a
nosso favor. Então, o desafio
é retomar algumas reformas
e cuidar do investimento e da
poupança. No vento a favor,
Lula cuidou do consumo, não
da produção, do investimento. A produtividade da nossa
indústria perdeu em comparação com a de outros países.
Mas não é a produtividade de
dentro da fábrica. É de fora.
São as estradas, o custo da
energia, o sistema tributário,
a educação.
Revista Serviços - O que
ainda precisa ser feito para
consolidar a estabilidade e
o dinamismo da nossa economia, de modo a acelerar
|
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o crescimento do PIB sem
criar desequilíbrios?
FHC - O principal para
consolidar a economia é retomar o aumento das taxas
de produtividade, olhando
para o longo prazo. Não se
precisa de um “arrocho”,
mas de correção de rumos
na política econômica (mais
respeito às metas de inflação
e maior controle nos gastos).
Mas, sobretudo, precisamos
de mais e melhor investimento
público e privado. Para isso,
é conveniente restabelecer a
confiança quebrada na continuidade de políticas sérias
que favoreçam o crescimento.
Revista Serviços - Na sua
gestão houve uma série de
reformas econômicas...
FHC - Quando me empenhei em fazer algumas reformas e modernizar a estrutura produtiva do Brasil,
tanto das empresas privadas
quanto das estatais, não o
fiz movido por caprichos ou
por subordinação ideológica.
Tratava-se pura e simplesmente de adequar a produção
brasileira e o desempenho
do governo aos novos tempos (sem discutir se bons ou
maus, melhores ou piores do
que experiências de tempos
passados). Eram, como ainda
são, tempos de globalização,
impulsionados por novas tecnologias de comunicação e
informação, como a internet,
e por avanços nos sistemas
de transporte, como os containers, que permitiram maximizar os fatores produtivos à
escala mundial. Daí por diante
a produção se espalhou pelo
mundo, independentemente
do local de origem do capital.
Os mecanismos financeiros,
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No dia 1º de julho de 1994, o Real passou a ser a moeda oficial brasileira.

por sua vez, englobaram todos os mercados, interligados por computadores. Nas
novas condições mundiais,
ou o Brasil se integrava competitiva e, quanto possível,
autonomamente aos fluxos
produtivos do mercado, ou
pereceria no isolamento e
em desvantagem competitiva, pelo atraso tecnológico e
pela ineficiência da máquina
pública. As privatizações foram apenas parte do processo
modernizador. Tão importante
quanto foi a transformação
do setor produtivo estatal. O
objetivo era transformar as
empresas estatais em companhias públicas, submetidas
a regras de governança, fora
do controle dos interesses
político-partidários, capazes
de competir e de se beneficiar
das dinâmicas do mercado.
Revista Serviços - A sociedade clama por reformas.
A Política, então, também é
necessária?
FHC – É preciso trabalhar na
reforma política. Nosso siste-

ma de partidos não se conecta
com a sociedade. E a população brasileira não confia no
Congresso.Esse sistema não
está funcionando. Um país que
tem mais de 30 partidos, vinte
e poucos operando no Congresso. Agora não são dois ou
três partidos que se juntam. É
todo mundo que se organiza
em partido para poder tirar
um pedacinho do governo,
para ter uma diretoria. E isso
é a mola fundamental para
aumentar a corrupção. Com o
número absurdo de partidos (a
maior parte deles meras siglas
sem programa, organização ou
militância), forma-se, a cada
eleição, uma colcha de retalhos
no Congresso, em que mesmo os maiores partidos não
têm mais do que um pedaço
pequeno da representação
total. Até a segunda eleição
de Lula, os presidentes se
elegiam apoiados em uma
coalizão de partidos e logo
tinham de ampliá-la para ter
a maioria no Congresso. De
lá para cá, a coalizão eleitoral
passou a assegurar maioria

parlamentar. Mas, por vocação do PT à hegemonia, o
sistema degenerou no que
chamo de “presidencialismo
de cooptação”. E deu no que
deu: um festival de incoerências políticas e portas abertas à cumplicidade diante da
corrupção. Mudar o sistema
atual é uma responsabilidade
coletiva. Repito o que disse,
em outra oportunidade, a
todos os que exerceram ou
exercem a Presidência: por
que não assumimos nossas
responsabilidades, por mais
diversa que tenha sido nossa
parcela individual no processo que nos levou a tal situação, e nos propomos a fazer
conjuntamente o que nossos
partidos, por suas impossibilidades e por seus interesses,
não querem fazer: mudar o
sistema? Sei que se trata de
um grito um tanto ingênuo,
pedir grandeza. A visão de curto prazo encolhe o horizonte
para o hoje e deixa o amanhã
distante. Ainda assim, sem um
pouco de quixotismo, nada
muda.

|

Setembro / 2014 Serviços Brasil

|35

JUSTIÇA DO TRABALHO

DIREITO DO TRABALHO DO INIMIGO
Por Percival Maricato
Vice-Presidente Jurídico da CEBRASSE. Sócio da Maricato Advogados
Associados; vice-presidente Jurídico da Cebrasse, e autor do livro Como Evitar
Reclamações Trabalhistas e outros publicados pelo SENAC

Há três décadas se discute
entre juristas por todo o Planeta
o chamado Direito Penal do inimigo (Feindstrafrecht, na língua
alemã, país de origem da teoria).
Em resumo, a teoria prescreve
que deve haver dois direitos: um
para o cidadão que erra e então
deve ser tratado com mais tolerância, com direito de defesa e
outras prerrogativas do Estado
Democrático de Direito; e outro
para os criminosos de alta periculosidade, que agem cruel e
dolosamente contra a sociedade.
A teoria se assenta em três
pilares: antecipação da punição;
desproporcionalidade das penas
e relativização e/ou supressão
de certas garantias processuais;
e criação de leis severas direcionadas a terroristas, delinquentes
organizados, traficantes, crimes
contra a economia e outras infringências.
Para seus defensores, o Estado atual não tem como se defender desses inimigos com os
instrumentos clássicos do Direito,
devendo então fazer uso de outra
engenharia de controle social.

Para os críticos, o toque fúnebre
do mesmo Estado de Direito, a
volta a realidades já superadas
durante fases do processo civilizatório em que o império da
lei era muito frágil.
Para os defensores do Direito
Penal do Inimigo, que também é
aplicado no Direito Administrativo em muitos países de governos autoritários, uma suspeita
qualquer basta para a Polícia ou
o Ministério Público ou mesmo
o Judiciário agirem com rigor e
punir preventivamente. Preveem-se penalidades violentas para os
“inimigos”, inclusive empresas,
que têm sua existência ameaçada.
Quanto ao empresário, a liberdade é que pode ser suprimida.
(Bem pensada) Refletindo
profundamente, observamos
que essa teoria vem sendo usada
pela Justiça do Trabalho contra
empresas e empresários. As punições já existem a priori e ultrapassam até mesmo o pleito
do reclamante (vide juízes que
condenam em dano social, assédio processual e outras figuras
jurídicas não previstas ou de uso

“Não há credibilidade na Justiça”.
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não regulamentado em lei) e garantias processuais e o direito de
defesa são suprimidos - tudo em
nome da proteção a dignidade
do trabalhador ou da Justiça ou
algum valor semelhante, geralmente abordado genericamente.
Como ninguém pode ser contra
a dignidade de um trabalhador
(deveria valer também para o
empreendedor), tudo é possível.
O culpado, a empresa, é definido pela maioria dos juízes a
priori, com o recebimento da
inicial, a partir da qual se trata
apenas de seguir uma rotina processual para avaliar qual será o
fundamento para a condenação
e para aferir seu valor.
De fato, como comprova
o conteúdo das decisões, estimula-se uma cultura de litígio,
de conflito de interesses entre
a atividade empresarial contra
o dos trabalhadores e da Justiça
do Trabalho; a empresa é culpada até que prove o contrário e
a prova é sempre recebida com
desconfiança e muitas vezes sequer se admite sua produção.
Para esses juízes, a realidade é
toda preta e branca, existe o bom
e o mau, o maniqueísmo vigora.
Em muitos casos já se sabe
qual será a condenação a partir
da distribuição da reclamação.
Dependendo do juiz ao qual for

distribuída a ação, a empresa já
sabe quais serão as condenações.
Por exemplo, empresas de prestação de serviços, cujas reclamações chegarem a determinados
juízes, já sabem de antemão que
serão condenadas sejam quais
forem as formas de rescisão do
vínculo - por demissão indireta,
dano social, assédio processual,
20% de honorários de advogado
e outras.
Quem mais perde é o Estado
Democrático de Direito, o conceito de Justiça. Materialmente, perdem ainda empresários,
trabalhadores, o consumidor (o
brasileiro, em especial o trabalhador), o fisco, a produção de
bens e serviços, o país (menos
PIB, tributos, competitividade),
a sociedade enfim.
A aplicação do Direito do
Inimigo pela Justiça do Trabalho contra empresas precisa ser
enfrentada, tarefa para a qual
devem ser convocados inclusive
os que demonstram preocupação
com distribuição de renda, qualidade de vida, melhores remunerações e extinção dos bolsões
de miséria no país. Nada disso é
possível sem desenvolvimento
econômico. Não há desenvolvimento sem empreendedorismo,
produtividade, competitividade,
segurança jurídica.

JUSTICA DO TRABALHO
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ESPAÇO DOS ASSOCIADOS

Competitividade, reorganização empresarial, qualidade e
contribuição para a gestão eficiente de recursos fizeram da
prestação de serviços especializados uma tendência mundial,
utilizada por empresas líderes de mercado. No Brasil, apesar de
seguir em franco desenvolvimento, a Terceirização ainda sofre
com a falta de uma legislação específica. Para tratar desse e de
outros assuntos pertinentes à atividade, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem), com o apoio da
Fenaserhtt, federação nacional do setor, realizam nos dias 25 e
26 de setembro o 6º CONETT (Congresso Nacional das Empresas de Trabalho Temporário e de Serviços Especializados), na
cidade de São Paulo. A programação do evento está disponível
no site www.conett2014.com.br.

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de São
Paulo (SESVESP) realizará, no próximo dia 29 de outubro, a 1ª Edição
do Encontro Regional das Empresas de Segurança Privada – ERESP.
Com o objetivo de discutir assuntos de interesse da categoria e as
principais tendências de mercado, o encontro será em Campinas, no
interior de São Paulo, no Royal Palm Plaza Resort Campinas.
O evento contará com palestras do Professor Hélio Carmo Faccin,
graduado em Economia, que esclarecerá Como Fugir dos Preços Inexequíveis em sua palestra; Max Gehringer, comentarista da Rádio CBN e
do Fantástico, na TV Globo, que tratará de Gerenciamento de Mudanças; e Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, Presidente da ANAMATRA-XV (Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Décima
Quinta Região), gestão 2011-2013, que fará uma apresentação sobre a
Associação.

Com estimativa de público de 5% acima do fluxo de visitantes de 2013, a Expo Franchising ABF-Rio, acompanha o
crescimento do setor no Brasil. Consolidada como uma das
dez maiores feiras do mundo, o evento terá a exposição de
260 marcas em busca de empreendedores dos quatro cantos
do país, interessados em franquias consagradas de produtos e serviços. O evento acontecerá no Riocentro, na cidade
do Rio de Janeiro, de 25 a 27 de setembro de 2014. Realizado pela Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro
(ABF Rio) com organização e promoção da Fagga | GL events
Exhibitions, a feira tem expectativa de movimentar R$ 190
milhões em negócios e receber 27 mil visitantes.
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A VII Ação Nacional Febrac – Limpeza Ambiental será
realizada no dia 20 de setembro, nos principais cartões
postais do país. O evento é promovido pela Federação
Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental
(Febrac) em parceria com os Sindicatos Estaduais Associados e contará com a participação de cerca de mil voluntários, entre trabalhadores e empresários das empresas de
asseio e conservação.
Evento sem fins lucrativos, a Ação Nacional promove
atividades ambientalistas ao redor do país e vem ajudando a diminuir um dos maiores problemas do meio ambienta na atualidade: o descarte incorreto dos lixos.

Em março de 2013 foi aprovada no Senado a Proposta de Emenda
Constitucional no 66, mais conhecida como PEC das Domésticas. A
medida, que garante direitos inéditos para as trabalhadoras do ramo,
demorou para ser regulamentada e só no começo de agosto de 2014
foi oficialmente promulgada. Ao longo deste período de mais de um
ano, as empresas especializadas em limpeza viveram um boom, aproveitando o mercado aberto pela nova lei.
“Após a PEC das Domésticas, as empresas de franquias de limpeza
cresceram 65% em apenas um ano. Hoje, existem mais de 20 companhias que somam juntas mais de 900 franquias em todo o Brasil,
segundo levantamento recente do setor de franchising”, afirma a
gerente executiva da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza
(Abralimp), Denise Cruz.

A Fenavist, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), lançou este ano o selo “Diga Não à
Clandestinidade”. Estima-se que mais de 1,5 milhão de agentes
de segurança atuem de maneira irregular, embora de acordo
com a lei 7.102/83, apenas empresas que possuam autorização
da Polícia Federal possam prestar serviços de segurança privada em solo brasileiro. Visando alertar a população sobre os perigos da contratação de profissionais ilegais, a Fenavist, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),
lançou este ano o selo “Diga Não à Clandestinidade”. O projeto
faz um comparativo entre os benefícios da contratação de uma
empresa de segurança com autorização da Polícia Federal e os
riscos que correm os contratantes e a sociedade ao escolher
profissionais clandestinos para o serviço.
|
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A Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros –
Feaduaneiros, na figura de seu presidente Daniel Mansano, realizou em 22 de agosto, um workshop direcionado
especificamente a presidentes e diretores de sindicatos
de despachantes aduaneiros de todo Brasil, na sede do
Grupo Aduaneiras, em São Paulo. O debate, de alto nível,
contou com a participação do Subsecretário de Aduana
e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil,
Ernani Argolo Checcucci Filho; com o Chefe Substituto
da DIANA/SRRF08, Rafael Leopoldo Veiga Jardim, além
do Presidente da Associação de Agentes Profissionais de
Aduana das Américas – ASAPRA, Alfonso Rojas.

“Do ingrediente à mesa, traçando novos caminhos” foi o tema do 26º
Congresso Nacional Abrasel, realizado na última semana em Brasília. Durante dois dias, lideranças, empresários e profissionais da alimentação fora
do lar, além de estudantes e jornalistas estiveram presentes no Centro Universitário IESB para conferir a programação, que contou com nomes como
João Castro Neves, presidente da Ambev, Alex Atala, chef do D.O.M, Minás
Vourodimós, gerente geral da Red Bull no Brasil, Bernard Appy, da LCA Consultores, Michel Piestun, CEO do Groupon na América Latina, entre outros.
O Congresso Abrasel investiu na valorização da programação técnica que
trouxe grandes nomes do setor. Este ano, o Congresso reuniu 4.350 participantes e aconteceu paralelamente ao Mesa Ao Vivo Brasília e à Vinum
Brasilis, sendo realizado pela Abrasel em parceria com a revista Prazeres
da Mesa e o IESB, parceria de mídia com o Correio Braziliense, além de ter
contado com patrocínios da Ambev, Ecolab, Sebrae, SESI e Souza Cruz.

No dia 05 de agosto, o Seac-MG promoveu a palestra “Refis:vantagens
e condições do novo refinanciamento de dívidas tributárias com o governo
federal”, com o advogado especialista em Direito Tributário e Direito Penal
Tributário, Vinícios Leoncio. Foram apresentados os principais pontos relacionados à reabertura do parcelamento, como adesão, garantias, débitos parceláveis, migração de parcelamentos anteriores, formas de pagamento, cálculo
da antecipação e prazos.
O Refis 2013/2014, também conhecido como Refis da Crise, é o quarto parcelamento de débitos tributários que o governo federal oferece aos
contribuintes. O prazo de adesão expirou no dia 25 de agosto de 2014, data
fixada pela Medida Provisória nº 651/2014, compreendendo débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013, com a Procuradoria da Fazenda Nacional e
Receita Federal.
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Nos dias 24 a 26 de setembro de 2014, acontecerá a EXPOPRAG 2014, o maior evento na área de controle de pragas da
América Latina. O evento irá reunir profissionais do setor para
discutir, entre outros assuntos, as questões que envolvem
as crescentes epidemias de dengue no País e o risco a que
expõem a população. O evento espera reunir mais de 4.000
profissionais na feira e no congresso, permitindo aos presentes uma importante atualização de conhecimento e acesso às
últimas novidades e tecnologias em produtos, equipamentos
e serviços para o controle especializado de vetores e pragas.

A ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) realizou em Curitiba, entre os dias 4 e 7 de agosto, a ABAD
2014 CURITIBA - 34ª Convenção Anual do Atacadista Distribuidor, segundo os próprios visitantes, a melhor feira de negócios
do Brasil, que atrai convencionais de todo o país e também do
exterior.
O encontro, que tevecomo tema “Foco e Eficiência. Fazendo mais pelo Brasil”, foi uma realização conjunta da ABAD e de
sua filiada e anfitriã do eventoSINCAPR (Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado do Paraná).
São aguardadas mais de 35 mil visitações ao longo dos quatro
dias do evento, que deve gerar mais de 20 bilhões de reais em
negócios.

Depois de anos de espera e intensa atuação do SINFAC-SP na
busca de uma solução para o problema gerado pelos grandes
sacados, os empresários do fomento comercial finalmente
podem respirar aliviados, com a aprovação, do PLC 60/2014
(Supersimples).
“O texto passou pelo crivo dos senadores, que preservaram o
artigo 73-A, proposto pelo Sindicato, com o apoio de diversos
parlamentares, como Laércio Oliveira e Cláudio Puty, e agora
segue para sanção presidencial. Nosso setor está exultante
com mais esta vitória, resultado de grande esforço e dedicação de todos”, afirma o presidente do SINFAC-SP, Hamilton
de Brito Junior.

|
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O SEAC-PR vem traçando estratégias para desonerar o empresário
do setor de asseio e conservação que, com frequência, se depara
com editais de licitação que exigem tanto o seguro de responsabilidade trabalhista quanto a retenção na fonte, no mesmo contrato.
A questão é acompanhada diariamente pelo departamento Jurídico
do sindicato, que questiona esses editais, uma vez que a exigência
dupla inviabiliza a contratação de empresas idôneas, tendo em vista
seu alto risco. “Nossa nota fiscal hoje chega a ter até 40% de retenção na fonte, dependendo do contrato. Em alguns casos, há também a exigência da contratação da seguradora. Ambos os recursos
são para garantir os mesmos procedimentos, ou seja, a responsabilidade trabalhista e previdenciária. O setor concorda com o caráter
preventivo destes procedimentos, pois evita a adesão de empresas
em situação duvidosa. O que questionamos é a exigência dupla”,
justificou o presidente do SEAC-PR, Adonai de Arruda.

Em 10 de junho, o Seac-RJ realizou a palestra “Ética e Relacionamento com o Cliente: Impacto no Direito do Consumidor”,
com o professor e palestrante Salgado, que destacou o quanto
os empresários estão refletindo mais sobre a cultura querem
em suas empresas.
Para ela, a ética no trato com os clientes define a forma
como a empresa será percebida pelos consumidores. A palestra
teve início com a diferenciação entre norma e ética. “As normas
éticas possuem como pressuposto as normas morais. A ética é
a reflexão (adotar ou não) sobre a moral. As normas éticas formam a base subjetiva e desta forma exercem total influência na
tomada de decisão na realização dos negócios, principalmente,
quando o foco de trabalho são as pessoas”, explica Salgado

Entre 15 a 16 de maio, a Confederação Internacional de Agências
de Emprego - CIETT acolheu em Bruxelas mais de 250 delegados de cerca de 30 países 27 países. O Brasil foi representado pelo presidente do
Sindeprestem e da Fenaserhtt Vander Morales, e por Fernando Calvet,
presidente da Conferência Latino-Americana de Trabalho Temporário e
Atividades Afins – CLETT&A.
Focado nas mudanças das relações de trabalho diante da velocidade
que toma conta do mundo moderno, o encontro debateu temas como a
evolução tecnológica e suas constantes inovaçõies impactarão o futuro
dos serviços de RH.
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No dia 19 de maio passado, o Governo do Estado deu mais um passo no programa São Paulo Contra o Crime. Foi estabelecido o protocolo de intenções com associações de empresas de segurança privada para o recebimento de imagens e informações que vão contribuir
com o combate à criminalidade. O protocolo prevê que imagens de
circuitos de vigilância privadas sejam compartilhadas com o sistema
de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública por meio
do Detecta, ferramenta que integra bancos de dados já existentes com
câmeras de vídeo e emite alertas automáticos de crimes em tempo
real. Este mesmo sistema já está sendo instalado em áreas públicas.
O protocolo de intenções foi firmado com cinco associações de empresas de segurança privada e de bares e restaurantes: Sindicato das
Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, e Cursos de
Formação do Estado de São Paulo (SESVESP), Associação das Empresas
de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE), Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (ABRASEL), Associação Brasileira das Empresas
de Transportes de Valores (ABTV) e Associação Brasileira das Empresas
de Vigilância e Segurança (ABREVIS).
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AGENDA
22 E 23 DE SETEMBRO DE 2014

8º Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial da ABF
Local: São Paulo - SP
Informações: www.portaldofranchising.com.br
23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014

FÓRUM HSM NEGOCIAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE VENDAS 2014
Local: São Paulo - SP
Informações: www.hsm.com.br
24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014

EXPOPRAG2014

Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP
Informações:www.aprag.org.br
25 A 27 DE SETEMBRO DE 2014

Expo Franchising ABF-Rio
Local: Rio Centro - Rio de Janeiro - RJ
Informações: www.expofranchising.com.br
22 E 23 DE SETEMBRO DE 2014

8º Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial da ABF
Local: São Paulo - SP
Informações: www.portaldofranchising.com.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
28 A 30 DE OUTUBRO DE 2014

TRANSPOQUIP, EXPO PARKING, EXPO URBANO E EXPO PARKING
Local: São Paulo - SP
Informações: www.transpoquip.com.br; www.sport-infratech.com.br; www.expo-urbano.
com.br; www.expo-infoparking.com.br
29 DE OUTUBRO DE 2014

ERESP - ENCONTRO REGIONAL DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA
Local: Campinas - SP
Informações: www.sesvesp.com.br
5 A 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RIOSEC 2014

Local: Rio de Janeiro - RJ
Informações: www.cipanet.com.br
12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014

SICUREZZA 2014
Local:Milão, Itália
Informações: www.sicurezza.it
1 DE DEZEMBRO DE 2014

ENTREGA IV PRÊMIO CEBRASSE
Local:São Paulo - SP
Informações: www.cebrasse.org.br
44| Serviços Brasil | Setembro / 2014

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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Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas
Congrega as empresas do país fornecedoras e prestadoras de
serviços de alimentação para coletividades - empresas, entidades e aglomerados.

www.aberc.com.br

Federação Nacional das Empresas de Refeições Coletivas
Representa os Sindicatos Patronais Estaduais de todo o Brasil

www.fenerc.com.br
Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas do Estado de São Paulo
Representação legal da categoria de Restaurantes para Coletividades,
na sua base territorial correspondente ao Estado de São Paulo.

www.sindercsp.com.br

.
Possibilitando o desenvolvimento do país, alimentando
eﬁcazmente o trabalhador brasileiro.
Sistema Refeições Coletivas
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planvale.com.br

GIFT CARD PLANVALE

O melhor presente para
seus clientes e funcionários!
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Grupo

Fale com a gente: (11) 3576-7500

