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O país passa por profundas mudanças 
políticas e socioeconômicas, que se refle-
tem diretamente, na relação capital/traba-
lho e, consequentemente, na organização 
sindical. Repensar o papel dos sindicatos é 
uma questão de ordem, que se impera, não 
só em face das atuais mudanças, mas por 
ser uma medida necessária, reivindicada 
pela própria globalização da economia. 

A complexidade da relação capital/
trabalho impõe novas diretrizes à organi-
zação sindical, que não deve ficar adstrita, 
simplesmente, à representação sindical. 
Isso significa ampliar o papel dos sindica-
tos, que sob a égide da Constituição Fe-
deral, têm natureza privada, autônoma e 
coletiva, ou seja, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, não sendo permitida interferência 
ou intervenção do Estado (art. 8º, I, CF/88).

Os princípios da autonomia e da liber-
dade sindical, garantidos pela Constitui-
ção Federal, fortaleceram os sindicatos. O 
pleno exercício desses princípios é essen-
cial para que as entidades sindicais defen-
dam os interesses e direitos das categorias 
que representam, sejam elas profissionais 
ou econômicas.

Em um olhar mais específico, a au-
tonomia sindical remete à capacidade 
de organização interna dos sindicatos, 
conferindo-lhes poderes de autogestão e 
organização. E é nesse ponto que quero 
me ater. Autogestão e organização são 
questões fundamentais para se enfren-
tar não só os reflexos socioeconômicos e 
políticos da globalização, mas também a 
atual conjuntura brasileira. 

E autogestão sindical significa, prin-
cipalmente, capacidade para se organizar, 
o que implica em capacitação e qualifi-
cação dos gestores. Com esse objetivo, a 
Gestão Portas Abertas vem atuando desde 
2006. E o resultado está claro: fechamos 

660 Convenções Coletivas de Trabalho, 
98% delas antecedendo à data-base, e 
sem registrar nenhuma ação de dissídio 
coletivo. E vale lembrar, que nossas ne-
gociações coletivas envolvem mais de 70 
sindicatos, pertencentes a 30 categorias 
diferenciadas.

Não é uma tarefa fácil, se não há a 
constante busca da qualificação dos ges-
tores sindicais. Por isso, investimos no 
aperfeiçoamento das habilidades de ne-
gociação sindical, participando de cursos, 
congressos e fóruns jurídicos, que permi-
tem ampliar nossos conhecimentos e ca-
pacidades para atuar. 

Em 2016, já registramos nossa par-
ticipação efetiva no 4º Congresso Inter-
nacional de Direito Sindical “Práticas An-
tissindicais”, entre 04 a 06 de maio, em 
Fortaleza (CE); o 32º Congresso Nacional 
de Sindicatos Patronais “Sindicalismo na 
era da Inovação”, entre os dias 25 e 27 de 
maio, em Blumenau (SC); reunião da Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), realizada em 
abril, no Rio de Janeiro (RJ), tendo como 
tema a organização sindical; reuniões e 
encontros jurídicos promovidos pela Fe-
deração Nacional das Empresas Prestado-
ras de Serviços de Limpeza e Conservação 
(Febrac), dentre outros.

Por tanto, temos que estar compro-
metidos com a inovação sindical, promo-
ver a capacitação e aperfeiçoamento dos 
líderes, desenvolver competências para 
melhorar a competitividade das empre-
sas, fortalecer o associativismo com ações 
efetivas, compartilhar informações e pla-
nejar o futuro.  Esse é o nosso compromis-
so: defender os interesses e direitos das 
empresas do segmento, buscando uma 
relação dialógica com todos os setores, 
principalmente, com os trabalhadores.

Editorial

autogestão sindical em sintonia com a inovação

“É durante as fases 
de maior adversidade 

que surgem as grandes 
oportunidades de se 

fazer o bem a si mesmo 
e aos outros.”  

dalai lama

Renato Fortuna Campos
Presidente do Conselho de 

Administração do Seac-MG 
e Secretário Geral da Febrac
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• Que o Seac-MG atualizou o Guia de Serviços, incluindo novas parcerias e 
benefícios para empresas associadas?

• Que o Seac-MG lançou a campanha contra a dengue “Aqui não. Dê justa causa 
ao Aedes aegypit”, sugerindo um Plano de Ações de Combate e Prevenção?

• Que o Seac-MG vai transmitir as reuniões do Conselho e AGEs por 
videoconferência, levando informações ao vivo, diretamente para as empresas 
associadas?

• Que o Seac-MG  concede desconto de R$150,00 na mensalidade da associada 
que participar da campanha “ Não Fique só. Associe-se!” ?

• Que o Sindicato tem duas publicações jurídicas que se tornaram referência 
no segmento: Informativo Jurídico e Pensando o Direito?

Você Sabia?

?

Revista Momento SEAC-MG
Publicação do Sindicato das Empresas 
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ÍNdiCE
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Serviços

Novos parceiros oferecem preços 
e condições especiais

As empresas associadas ao Seac-MG 
dispõem de oito novas parcerias, so-
mando benefícios em diversas áreas, 
como jurídica, qualificação profissio-
nal, saúde, financeira e contábil.

Com os novos parceiros, as em-
presas associadas têm acesso a diversos 
serviços, com condições especiais. São 
eles: a Lancini Corretora de Seguros e 
Assessoria Financeira; Instituto Minei-
ro de Perícias; Colina Sagrada Seguros, 
Consultoria e Planejamento; Nicolau 

e Mendes Advogados; Miranda e Dias 
Consultoria em Gestão Empresarial; 
Contabilidade Mantiqueira; Grupo CST 
Medicina do Trabalho; Academia Vida 
Ativa e a ótica Grau Visão.

Esses novos parceiros fortalecem 
a carteira de serviços, juntamente com 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), Centro Industrial e 
Empresarial de Minas Gerais (Ciemg), o 
Instituto Belo Horizonte de Ensino Su-
perior (IBHES) e a Mezzo Planejamento.

De acordo com o presidente, Re-
nato Fortuna Campos, a excelência na 
prestação de serviços é um compromis-
so do Sindicato, que busca o fortaleci-
mento da representatividade sindical, 
não só com a consolidação de políti-
cas e ações junto às esferas de decisão, 
mas no crescimento e sucesso das em-
presas do segmento. “Buscamos novas 
parcerias que proporcionam benefícios 
e vantagens para melhorar a competi-
tividade das empresas no mercado”.

Guia atualiza serviços do Seac-MG

A versão 2016 do Guia de Serviços 
do Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação do Esta-
do de Minas Gerais (Seac-MG) 
já está disponível no formato 
impresso e virtual. O manual 
atualiza informações sobre mais 
de 40 serviços prestados pela en-
tidade em diversas áreas, como 
jurídica, qualificação profissio-
nal, saúde, financeira e contábil. 
O Guia também apresenta oito 
parcerias fechadas, recentemente, 
oferecendo condições especiais para 
empresas associadas. A primeira ver-
são foi lançada em 2012. 

A atualização do Guia de Ser-
viços é uma das metas estabelecidas 
para 2016, e, segundo o presidente 
Renato Fortuna Campos, demonstra o 
compromisso que o Seac-MG tem com 
o setor de Asseio e Conservação. “Trata-
-se de um instrumento fundamental para 
as associadas, pois fornece informações 
importantes sobre todos os serviços pres-
tados pelo Sindicato, além de orientar so-
bre como solicitá-los”, destacou.

O Guia de Serviços traz também a 
história do Sindicato, que completa 35 
anos em 2016; a composição e compe-
tência do Conselho de Administração 
(2014/2018); Certificação ISO 9001:2008 
e indicadores da qualidade; Serviços In-

teligentes, distribuídos em Jurídicos e 
Complementares, e Convênios e Parce-
rias, Publicações e Contatos. 

A versão impressa está sendo 
distribuída às empresas associa-
das, não associadas e parceiros. A 
empresa que ainda não recebeu 
o Guia de Serviços 2016 pode so-
licitar exemplares pelo e-mail 
seacmg@seacmg.com.br. 

A versão virtual está 
disponível em: 
http://www.seacmg.com.br/
attachments/SEAC_GUIA-DE-
-SERVICOS-2016.pdf

Consulta Jurídica Gratuita, pág. 
16, onde se lê “Resposta em até 48 
horas úteis”, leia-se  “Resposta em 
até 72 horas úteis”. 
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Serviços

Primeira videoconferência teve 
aprovação unânime

A reunião do Conselho de Adminis-
tração do Seac-MG foi realizada, no dia 
16 de junho, na sede do Sindicato, por 
meio de videoconferência. Apesar de ser 
em caráter experimental, a transmissão 
teve aprovação unânime dos diretores, 
empresários e dos representantes da Tri-
butarie, uma das empresas do Grupo 
Brugnara, especializada em Inteligência 
Tributária, Financeira e Gestão Fiscal.

Uma inovação no setor mineiro, a 
implantação do serviço de videoconfe-
rência é uma das metas estabelecidas 
para 2016, e vem sendo trabalhada de 
forma detalhada pelo Seac-MG. O sis-
tema demonstra o compromisso com a 
transparência do processo e, principal-
mente, com a ampliação dos canais de 
participação dos empresários.

A partir de agora, todas as reuni-
ões do Conselho de Administração, das 
comissões de negociação coletiva, AGEs 
e cursos  serão transmitidos, simultanea-
mente, a todos os empresários das empre-
sas associadas  que se  cadastrarem para 
receber o serviço de videoconferência.

No caso das AGEs, cuja votação tem 
que ser presencial, a transmissão será 
importante porque vai reforçar as atas 
enviadas imediatamente após as assem-
bleias, incentivando os empresários au-
sentes a participar dos próximos eventos.

O Seac-MG já disponibilizou o serviço 
de videoconferência para transmitir as reu-
niões do Conselho de Administração, que 
acontecem todas as terças-feiras, na sede 
do Sindicato, em Belo Horizonte. De acordo 
com o diretor Administrativo e Financeiro, 
Ismar Libânio dos Santos, o projeto “Seac 
cada vez mais presente” abre nova perspec-
tiva de participação para os empresários, 
além de garantir mais transparência e pu-
blicidade às ações e decisões do Sindicato. 

Com essa iniciativa pioneira no seg-
mento de Asseio e Conservação, os em-
presários não precisam mais se deslocar 
para participar das reuniões do Sindicato, 
pois terão a oportunidade de assisti-las, 

simultaneamente, em suas empresas. É 
economia de tempo, praticidade e como-
didade, garantindo a participação nas su-
gestões e decisões que afetam o segmen-
to, sem comprometer o tempo dedicado 
ao gerenciamento da empresa. 

Para garantir total participação na 
tomada de decisões, o Sindicato envia as 
atas por e-mail, imediatamente, após o 
término das Reuniões do Conselho. Com 
essa iniciativa, mesmo sem estar presen-
te, o empresário está sempre informado 
sobre a tomada de decisões e assuntos 
relativos à atividade.

O projeto “Seac cada vez mais pre-
sente” tem a proposta de ampliar os 
canais de participação, colocando o em-
presário mineiro na vanguarda da presta-
ção de serviços. “A presença nas reuniões 
também é fundamental para garantir 

uma gestão sindical democrática e trans-
parente. É por meio da participação, que 
o Sindicato fortalece a representatividade 
para a defesa dos interesses da Catego-
ria Econômica”, lembrou o presidente do 
Sindicato, Renato Fortuna Campos.  

Opinião
O Gestor de Negócios da Tributarie, 

Geraldo Vaz, também aprovou o serviço 
de videoconferência do Seac-MG, além de 
elogiar a performance do Sindicato, que se 
mostra na vanguarda do sindicalismo. “Um 
sistema excelente, que desonera o tempo 
dos empresários, com uma transmissão cla-
ra que proporciona uma ampla interativi-
dade, e uma abordagem suscinta e direta”, 
destacou. Também participou da reunião o 
Diretor Jurídico, Magnus Brugnara, quando 
apresentaram os produtos oferecidos ao 
mercado, especificamente, a recuperação 
administrativa de tributos pagos a maior ou 
indevidamente pelas empresas. 

O cadastro poderá ser feito pelo e-
-mail institucional@seacmg.com.br, 
informando o endereço eletrônico 
a ser vinculado ao sistema de vi-
deoconferência. Mais informações, 
ligue (31) 3278-3008

“O sistema demonstra 
o compromisso com a 

transparência do 
processo e, principalmente, 

com a ampliação dos 
canais de participação 

dos empresários.”
D
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Serviços

Fale com o Presidente 

Esse é mais um serviço que o Seac-
-MG oferece aos associados e prestadores 
de serviços do setor. Trata-se de um canal 
de comunicação, aberto diretamente com 
o Conselho de Administração. Todas as ter-
ças-feiras, das 14 às 17 horas, o presidente 
Renato Fortuna Campos está disponível, na 
sede do Sindicato, para trocar ideias, ouvir 

sugestões e críticas. O objetivo é a busca 
constante da qualificação e excelência na 
prestação de serviços, norteada pela trans-
parência e democracia.

Contato também pelo telefone (31) 
98300.1303, terça-feira, das 14h às 22h, ou 
pelo e-mail presidente@seacmg.com.br

As prestadoras de serviços têm à 
disposição o SAC/Seac, um canal direto 
com o Sindicato para diversas solicita-
ções e consultas. Por este serviço, po-
dem esclarecer dúvidas, buscar orien-
tações e fazer sugestões. As demandas 
são direcionadas aos departamentos es-
pecíficos, e as respostas são fornecidas 
no prazo máximo de 48 horas úteis. 

As consultas são as mais diversas, 

destacando-se as referentes às con-
dições para associação, e as jurídicas, 
principalmente quanto às Convenções 
Coletivas de Trabalho (CCT), como gra-
tificação, jornada de trabalho, salários 
e enquadramento de funções. 

O acesso pelo site facilita as consul-
tas, que também podem ser feitas pelo te-
lefax (31) 3278.3008 ou mediante ofício, 
protocolado na Secretaria Geral do Seac.

Serviço de apoio ao Contratante  
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Apresentação de novo parceiro do 
Seac-MG reuniu empresários, conselhei-
ros do Sindicato e gestores de negócios, 
no dia 10 de maio, no Automóvel Clube 
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A 
Lancini Corretora de Seguros e Assesso-
ria Financeira vai disponibilizar diversos 
produtos de forma diferenciada e em 
condições especiais para as empresas 
associadas ao Seac-MG, dentre eles, o 
empréstimo consignado.

Durante o evento, o assessor jurídi-
co do Seac-MG, Giordano Adjuto, pales-
trou sobre Educação Financeira, que vem 
ao encontro da proposta da Lancini, que 
traz como principal produto, o emprés-
timo consignado.  Isso porque, além de 
oferecer essa modalidade de crédito, a 
Lancini presta assessoria financeira para 
que o trabalhador contrate o emprésti-
mo de forma consciente.

 O diretor Executivo, Henrique Fra-
ga, e a gerente Executiva, Isabelle Fraga, 
apresentaram os benefícios que a Lanci-
ni oferece às empresas associadas e aos 
seus trabalhadores. Além de total con-
trole sob a concessão do benefício via 
web, a modalidade de crédito não tem 
custos operacionais para as empresas, 
nem em caso de rescisão de contrato de 
trabalho.

 E para os trabalhadores, as par-

celas serão descontadas em folha de 
pagamento, com prazos flexíveis, taxas 
inferiores, em comparação com outros 
tipos de empréstimos, flexibilidade na 
renovação e atendimento personaliza-
do. E ainda, um importante diferencial: 
a empresa montou um Call Center para 
atender, diretamente, as empresas as-
sociadas. Dentre os outros produtos, a 
Lancini oferece também diversas moda-
lidades de seguros e planos de saúde e 
odontológico.

 De acordo com o presidente, Re-

nato Fortuna Campos, ao selecionar no-
vos parceiros, o Seac-MG tem como pa-
râmetro a confiança e a excelência na 
prestação de serviço. “O Grupo Lancini 
está há mais de 13 anos no mercado, e 
soma à carteira de parceiros do Seac-MG 
uma variedade de produtos, com solu-
ções para empresas e trabalhadores”, 
afirmou.

O Grupo Lancini já conquistou mer-
cados altamente competitivos, como os 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Fe-
deral, Goiás e Bahia.

Eventos

Parceria abre linha 
de crédito consignado 

Diretor Executivo da Lancini, Henrique Fraga
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AssociAtivismo como 
viA de mão duplA

Seac e associada: uma parceria 
que cresce a cada dia!

Mais informações:
www.seacmg.com.br • 31 3278.3008

Divulgue a marca do Seac e ganhe até 
100% de desconto na mensalidade

Não Fique só! 
associe-se!

sua empresa já aderiu à nova campanha 
de marketing do seac-mG?

Filiado à Febrac

®
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Infelizmente o Brasil é conhecido 
por usar sempre o “jeitinho” e de deixar 
as coisas para a última hora. Acontece 
que o conhecido ditado de “porque fazer 
hoje se posso fazer amanhã?” não terá 
mais espaço na era da tecnologia e in-
formação do atual mundo pós-moderno.

As coisas estão mudando - espe-
ramos que para melhor - e os hábitos 
arraigados na nossa cultura precisam 
ser revistos urgentemente. Caso con-
trário, perderemos o trem da história 
mais uma vez.

Não é nenhuma novidade para os 
empresários que a implantação do eSo-
cial está cada vez mais próxima e que 
isso modificará, completamente, as rela-
ções entre patrões, empregados e órgãos 
governamentais.

Mas, afinal, o que vem a ser o 
eSocial? Na prática, a sistemática é um 
grande “meio” de abastecer, eletroni-
camente, os órgãos da administração 
pública com dados (mensagem) dos tra-
balhadores, com ou sem vínculo empre-
gatício, bem como os eventos ocorridos 
em relação a  eles.

O eSocial não criará novas leis ou 
sequer modificará as existentes. Seu ob-
jetivo é consolidá-las digitalmente por 
meio de um sistema informatizado. Ele 
também não será o agente de mudan-
ças que suportará a transição do Brasil 
industrial para a sociedade do conheci-
mento.

Agora, as perguntas que não que-
rem calar: A sua empresa está prepa-
rada para o eSocial? Os departamentos 
que serão impactados estão adequados 
à nova realidade?

Admissões, exames médicos, alte-
rações contratuais, pagamentos, férias, 
rescisões são apenas alguns exemplos dos 
mais de 40 tipos de eventos que serão re-
gistrados por este complexo sistema, que 
poderá ser acessado pela Receita Federal, 

Ministério do Trabalho, Caixa Econômica 
Federal, INSS, Ministério da Previdência. 
Os trabalhadores também poderão con-
sultar o histórico completo de sua vida 
digital. E, no futuro, até mesmo a Justiça 
do Trabalho utilizará tais registros no jul-
gamento dos processos.

O eSocial é simplesmente o maior 
projeto vinculado ao Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), pois abrange 
cerca de 12 milhões de empregadores, 
37 milhões de empregados com cartei-
ra assinada, 7 milhões de funcionários 
públicos, 6,5 milhões de empregados 
domésticos e 19 milhões de autônomos, 
dentre outros.

Sua empresa cumpre a legislação 
integralmente, observando todos as 
obrigações e prazos exigidos? Todas as 
informações dos empregados e pres-
tadores de serviço estão atualizadas 
e registradas? Há sistemas de gestão 
de processos, contratos, segurança do 
trabalho etc.? E, mais: como está a co-
municação da empresa entre os setores 
envolvidos no novo sistema, tais como 
RH, financeiro, compras, contabilidade 
e jurídico?

Sim, todos eles estarão obrigados 
a prestar as mais diversas informações 
sobre as relações de trabalho desenvol-
vidas na empresa e qualquer falha pode-
rá custar muito caro. Portanto, está na 
hora de mudar a cultura de gestão de 
pessoas e de processos das empresas.

Com o eSocial, não haverá jei-
tinho e deixar para a última hora po-
derá ser pior ainda. A transmissão de 
informações erradas, ou mesmo a sua 
falta, poderá atrair a fiscalização para 
sua empresa. E quando ela chegar, não 
precisará mais procurar. Ela já sabe o 
que irá encontrar.

O eSocial não exige apenas uma 
adequação tecnológica, mas sobretu-
do uma mudança cultural. E essa nova 

eSocial e o hábito do brasileiro de deixar 
tudo para a última hora 

Giordano Adjuto Teixeira
Advogado trabalhista e sindical, 

assessor do Sindicato das Empresas 
de Asseio e Conservação do Estado 

de Minas Gerais  (Seac-MG) e 
sócio da Methodus Treinamentos 

Corporativos
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“Não é o mais forte que 
sobrevive, nem o mais 
inteligente, mas o que 
melhor se adapta 
às mudanças” 

Frase proferida por Leon C. 
Megginson, professor da 
Louisiana State University, 
num discurso em 1963, onde 
apresenta a sua interpretação 
da ideia central de 
“A Origem das Espécies” 
de Charles Darwin.



15REVISTA MOMENTO SEAC-MG

artigo

postura levará tempo para ser assimi-
lada pelas áreas de gestão de pessoas, 
contábeis, jurídicas, e demais envolvi-
das na prestação dessas informações. 
Não será um processo rápido, já que 
por tantas décadas as obrigações fo-
ram entregues posteriormente, ao seu 
acontecimento, e com o eSocial algu-
mas informações deverão ser enviadas 
com antecedência.

Nesse contexto, o papel do RH é 
fundamental para que a transformação 
cultural aconteça com o menor impac-
to possível. Como a área de gestão de 
pessoas é a maior impactada, ela exer-
ce papel fundamental na indicação das 
melhores soluções e ferramentas para 
atender as demandas decorrentes do 
eSocial e também na preparação de 
seus colaboradores para lidar com essa 
nova realidade. De fato, o eSocial exige 
que o RH seja verdadeiramente estraté-
gico, ou seja, antecipe-se aos fatos que 
impactarão nos negócios e nos resulta-
dos da empresa.

E como preparar o RH para enfren-
tar tais mudanças? Qualificação. Essa é 
a palavra que deverá ser absorvida pe-
los empresários. Qualificação, pois com 
o treinamento de seus colaboradores, os 
impactos decorrente do eSocial serão 
melhor assimilados e absorvidos.

É chegada a hora das empresas se 
conscientizem quanto à necessidade de 
absoluta correção das informações. Os 
sistemas têm que ser abastecidos com 
dados corretos e confiáveis. Se houver 
vários sistemas, é preciso que exista inte-
gração entre eles. Sem isso, toda a parte 
regulatória da empresa está em risco.

Com essa lição de casa feita, o real 
ponto crítico do eSocial, o que de fato 
muda, está no que se chama “mensage-
ria”, que é a transmissão segura das in-
formações consolidadas ao Fisco.

É, sobretudo, no que se refere a esse 

envio de informações que as empresas 
devem prestar atenção, pois é a partir 
dessa transmissão que o Fisco vai ou não 
validar os dados. Em resumo, o eSocial 
está, intimamente, ligado ao envio das 
informações, e não aos impostos em si.

Estima-se que existam nove milhões 
de empresas legalmente constituídas no 
Brasil. Em cada um dos últimos anos, en-
tre 250 e 300 mil sofreram fiscalizações 
pelo Ministério do Trabalho, totalizando 
800 mil empresas autuadas entre os anos 
de 2003 e 2015 (até o mês de junho) e 
1,6 milhão de autos de infração lavrados.  

Todavia, com o já implantado Sis-
tema de Fiscalização Eletrônica - que 
informatizou o processo de inspeção e 
potencializou a atuação dos Auditores 
Fiscal através da disponibilização de 
ferramenta web e do cruzamento e ve-
rificação de dados digitais -, e início da 
vigência do eSocial, finalmente, a abran-
gência da fiscalização será total.

Conforme dados históricos do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), mais 
de 1,5 milhão de processos trabalhistas 
são autuados a cada ano. Em 2015, essa 
quantidade superou 2 milhões de novas 
ações, sendo que, somente até o mês de 
outubro, mais de R$ 14,4 bilhões foram 
pagos aos reclamantes através de conde-
nações e acordos.

Porém, estima-se também que com 
a entrada do eSocial, o número de re-
clamatórias trabalhistas cairão em 70%. 

A razão? As empresas serão autuadas 
“na tela do computador”, restando a ser 
discutido no judiciário apenas questões 
que não envolvam recolhimento de tri-
butos e verbas.

Fica evidente, portanto, a necessi-
dade da adoção de medidas preventivas 
e corretivas que assegurem o cumpri-
mento da legislação laboral, previdenci-
ária e de saúde e segurança do trabalho 
(compliance) e, com isto, mitigar os ris-
cos de aplicação de multas administra-
tivas pela Auditoria Fiscal do Trabalho e 
condenações judiciais.

Por tudo isso, é primordial que todo 
empregador tenha um processo esta-
belecido para a gestão de riscos traba-
lhistas, que (1) identifique as não con-
formidades (legais, falhas ou desvios de 
conduta), (2) as classifique em termos de 
probabilidade de ocorrência e impacto, 
calculando o efetivo valor do passivo, (3) 
selecione e priorize os riscos, mapeando 
as causas-raízes e, finalmente, (4) geren-
cie, padronize e automatize as rotinas e 
processos eliminando os motivos causa-
dores, através da qualificação das pesso-
as conforme as políticas de compliance 
estabelecidas. 

Portanto, independente dos su-
cessivos adiamentos no cronograma 
de implantação, certo é que, diante do 
avanço tecnológico de um lado e da ne-
cessidade de aumento na arrecadação 
para equilibrar as contas públicas de 
outro, estamos na iminência do eSocial 
se tornar uma realidade. Finalmente é 
chegada a hora do empresário brasilei-
ro se conscientizar que as coisas estão 
mudando, que uma nova forma de gerir 
sua empresa já se faz necessária. Aque-
les que não se adaptarem a essa reali-
dade, simplesmente, deixarão o merca-
do para os concorrentes que o fizerem. 
Pense nisso e prepare-se enquanto ain-
da há (pouco) tempo!

“A sua empresa está 
preparada para a o 

eSocial? Os departamentos 
que serão impactados 

estão adequados à 
nova realidade?”
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CCt 2016

Negociação Coletiva como instrumento 
de transparência sindical

A Gestão Portas Abertas apresenta 
balanço positivo em dez anos de atu-
ação: 660 CCTs fechadas com 72 sin-
dicatos profissionais, que representam 
mais de 30 categorias em todo o Es-
tado.  Desses instrumentos normativos, 
98% foram firmados antes da data-
-base, fixada em janeiro.

De acordo com o Diretor Sindical, 
Jorge Eugênio Neto, o amadurecimento 
das relações de trabalho e a qualifica-
ção dos gestores sindicais do Seac-MG 
aperfeiçoaram os instrumentos de ne-
gociação coletiva, 
levando a esse re-

sultado tão favorável.  “Diversos pro-
jetos e ações colocados em prática e o 
compromisso dos Conselheiros de Ad-
ministração, empresários e sindicalistas 
diferenciam as campanhas salariais no 
segmento mineiro”, lembrou.

Com a publicação “Gestão Portas 
Abertas fecha 660 CCts em 10 anos”, 
o Seac-MG disponibiliza informações 
importantes sobre o processo de nego-
ciação coletiva, que tem como grande 
suporte o Departamento de Campanhas 

Salariais. Essa publi-
cação atualiza dados 
divulgados em 2014, 
quando foram ho-
mologadas 520 CCTs 
em oito anos da 
Gestão.

Para as nego-
ciações coletivas de 
2017, os sindicalis-
tas e empresários 
contam com mais 
uma ferramen-
ta importante, 
garantindo ce-
leridade e mais 
transparência 
ao processo: 
todas as AGEs e 

reuniões das comis-
sões serão transmitidas, simultaneamen-
te, por meio de videoconferências. 

O Diretor Sindical adverte que as 
votações em AGEs devem ser presen-
ciais, mas acredita que a transmissão 
será importante porque vai reforçar as 
atas enviadas, imediatamente, após as 
assembleias, incentivando os empresá-
rios ausentes a participar dos próximos 
eventos, na sede do Sindicato, em Belo 
Horizonte. 

“O Seac-MG comemora 35 anos 
em outubro e para nós, Conselheiros, é 
uma honra participar de todos os pro-
jetos e ações que fortalecem a repre-
sentatividade do Sindicato e que, com 
certeza, contribuem para tornar nossas 
empresas mais competitivas no merca-
do”, concluiu.

Diretor sindical, Jorge Eugênio Neto (RH Time)

NÚMEROS COMPROVAM 10 ANOS DE ExCELêNCIA!

• 660 CCTs fechadas
• 98% das CCTs antecedem à data-base
• 0 dissídio coletivo
• 332 AGEs
• 30 categorias diferenciadas
• 187 reuniões das comissões
• 72 Sindicatos de Trabalhadores
• 90% de redução de multas nas CCTs

ACESSO FÁCIL
O site oferece um link específico, com todas as informações ne-
cessárias e atualizadas sobre o processo de negociação coletiva, 
como pautas de reivindicações, CCTs, Editais, Abrangência Sindi-
cal e Sindicatos Profissionais.

http://www.seacmg.com.br/depto-campanhas-salariais

Informações e consultas: cct@seacmg.com.br
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Confiança, reputação e imagem 
são atributos que toda empresa deve 
preservar, principalmente, porque não 
são construídos de uma hora para outra. 
A reputação corporativa, que engloba 
também os outros dois atributos, é uma 
vantagem competitiva, e define o futuro 
da organização na medida em que é fun-
damental para conquistar a preferência 
do público. Portanto, um patrimônio que 
deve ser protegido a sete chaves.

E é nessa esfera que a jurisprudência 
vem admitindo a indenização por dano 
moral à pessoa jurídica, desde que a con-
duta ilícita praticada seja capaz de lesar 
a honra objetiva da empresa, conforme 
os termos da Súmula 227 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). A Constituição 
Federal, art. 5º, inciso V e X, assegura à 
pessoa jurídica o mesmo tratamento 
dado à pessoa física no que concerne à 
reparabilidade dos danos morais.

Contudo, há um liame muito sutil 
visto que a pessoa jurídica não é titular 
de honra subjetiva, mas de honra objeti-
va. Assim, para ter direito à indenização 
por danos morais, a empresa deve com-
provar, efetivamente, o prejuízo ou o 
abalo a sua honra objetiva, ou seja, sua 
imagem e o seu bom nome perante o 
mercado em que atua. E isso, não é fá-
cil. No entanto, considerando que dano 
é “ofensa a um bem jurídico”, o abalo 
à imagem da empresa é sim, uma lesão 
grave, que desestabiliza a organização 
perante a sociedade.

O professor e consultor Sílvio de 
Salvo Venosa, uma das maiores referên-
cias do Direito Civil, leciona que:

[...] em se tratando de pessoa jurídica, o 
dano moral de que é vítima atinge seu 
nome e tradição de mercado e terá sem-
pre repercussão econômica, ainda que 
indireta. De qualquer forma, a reparabi-
lidade do dano moral causado à pessoa 
jurídica ainda sofre certas restrições na 
doutrina e na jurisprudência, princi-
palmente por parte dos que defendem 

que a personalidade é bem personalís-
simo, exclusivo da pessoa natural. Para 
essa posição, seus defensores levam em 
consideração que dano moral denota 
dor e sofrimento, que são exclusivos do 
Homem. Não são, entretanto, somente 
dor e sofrimento que traduzem o dano 
moral, mas, de forma ampla, um des-
conforto extraordinário na conduta do 
ofendido e, sob esse aspecto, a vítima 
pode ser tanto a pessoa natural como a 
pessoa jurídica1. 

Uma pesquisa apurada à jurispru-
dência revela a dificuldade de a pessoa 
jurídica demonstrar o efetivo dano à hon-
ra objetiva para fazer jus à indenização 
por dano moral. E para tanto, comprovar 
a responsabilidade civil que repousa em 
três pressupostos essenciais: a conduta 
culposa do réu, o dano e o nexo causal.

Muitos são os atos antijurídicos en-
sejadores da reparação moral, que podem 
ser praticados por outras pessoas jurídi-
cas e até mesmo por trabalhadores da 
empresa, tema de outro artigo. Na esfera 
cível, o protesto ilegal de título e nega-
tivação indevida são os mais comuns, e 
com a era das redes sociais, lideram co-
mentários no facebook. Eis decisão do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

CIVIL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDI-
CA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. 
VIOLAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SO-
CIAL E EM SITIO DE RECLAMAÇÕES DE 
CONSUMIDORES. A pessoa jurídica pode 
sofrer dano moral, diz a súmula 227 do 
Superior Tribunal de Justiça. E não po-
deria ser diferente, as pessoas jurídicas 
podem sofrer à sua honra objetiva, que 
consiste na opinião que as outras pesso-
as têm dela, sem que se cogite em aferir 
elementos subjetivos inerentes à pessoa 
humana. O dano moral é a privação ou 
lesão de direito da personalidade, in-
dependentemente de repercussão pa-
trimonial direta, desconsiderando-se o 
mero mal-estar, dissabor ou vicissitude 
do cotidiano, sendo que a sanção con-

dano moral em nome 
da honra objetiva da PJ

Ismar Libânio dos Santos
Advogado e Diretor 

Administrativo e Financeiro do 
Seac-MG
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1  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203).

“E descobre que se leva anos 
para construir confiança e 
apenas segundos para 
destruí-la”. 
William Shakespeare
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siste na imposição de uma indenização, 
cujo valor é fixado judicialmente com a 
finalidade de compensar a vítima, punir 
o infrator e prevenir fatos semelhantes 
que provocam insegurança jurídica. O 
excesso de linguagem em publicações 
nas redes sociais e sítios de reclamações 
de consumidores desbordam da mera 
exposição do pensamento para tornar-
-se ofensa à honra objetiva, inobstante 
tratar-se de pessoa jurídica, amplamen-
te divulgada na internet, com a intenção 
confessada de compeli-la a realizar sua 
vontade, configura dano moral. [...] O 
que não se admite, e que efetivamente 
configurou o ilícito, é o excesso de lin-
guagem apto a ofender indevidamente 
a reputação da pessoa jurídica de ma-
neira significativa. Não se deve perder 
de vista a assimetria da relação jurídica 
travada... TJ-DF - Apelação Cível APC 
20140111789662 . Data de publicação: 
28/07/2015.

Em decisão recente, se posiciona o 
TJMG, admitindo o dano moral presumido 
à pessoa jurídica em casos de negativação 
indevida: 

TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATI-
VAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. FIXA-
ÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. O Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável aos contratos 
celebrados entre as prestadoras do ser-
viço de telefonia móvel e pessoa jurídica 
que utiliza os serviços de telefonia para a 
sua atividade interna. Nos termos da sú-
mula 227 do STJ a pessoa jurídica pode 
sofrer dano moral. A existência dos da-
nos morais no caso vertente é in re ipsa, 
ou seja, decorre automaticamente da 
inscrição indevida do nome da empre-
sa no cadastro de inadimplentes, sendo 
prescindível a comprovação de efetivo 
prejuízo, na medida em que o mesmo é 
presumido. [...] (TJMG -  Apelação Cível 
1.0439.11.013949-0/001, Relator(a): Des.
(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍ-
VEL, julgamento em 09/06/2016, publi-
cação da súmula em 17/06/2016). 

Contudo, como já destacado, não é 
tão simples demonstrar o abalo à honra 
objetiva. In verbis, julgamento do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARA-
ÇÃO DE DANOS MORAIS. COMENTÁRIO 
POSTADO NO FACEBOOK. AUSÊNCIA DE 
OFENSA A HONRA OBJETIVA DA PESSOA 
JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CARAC-
TERIZADO. ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. - A pessoa jurídica 
não é titular de honra subjetiva, mas de 
honra objetiva. E, para fazer jus à inde-
nização por danos morais, é necessária a 
comprovação de efetivo prejuízo. - Não 
restando demonstrada a ocorrência de 
abalo de crédito ou de dano ao nome da 
pessoa jurídica e/ou à sua imagem, no 
mercado, perante seus empregados ou 
os seus consumidores, ou diminuição da 
clientela, em razão de comentário pos-
tado na rede social, ônus que lhe cabia, 
nos termos do que dispõe o artigo 333, 
I, do Código de Processo Civil, o julga-
mento de improcedência do pedido de 
indenização por danos morais, é medida 
que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 
1.0024.12.163816-7/001, Relator (a): Des.
(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂ-
MARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, 
publicação da sumula em 12/12/2014).
 
Recentemente, decisão também 

proferida pelo TJMG demonstra a dificul-
dade da pessoa jurídica em  comprovar o 
efetivo dano à honra objetiva.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRA-
TUAL. PRESSUPOSTOS. CONTRATO DE 
TELEFONIA MÓVEL E VENDA DE APARE-
LHOS CELULARES. INADIMPLEMENTO. 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊN-
CIA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. 
PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I 
- São pressupostos para a existência da 
responsabilidade contratual: a existência 
prévia de contrato válido, “inexecução 
do contrato, no todo ou em parte, a 
ocorrência do ilícito contratual, que se 
materializa através do inadimplemento 
ou da mora”, “o dano e a relação de cau-

salidade entre este e o inadimplemento”. 
II - Provado o ilícito contratual praticado 
pela ré, traduzido no inadimplemento da 
obrigação de entregar 02 (dois) dos 06 
(seis) aparelhos celulares que restaram 
especificados no contrato, procedente é 
o pedido de repetição de indébito. III - “A 
pessoa Jurídica pode sofrer dano moral” 
(Súmula 227, STJ). IV - Entretanto, a au-
tora, pessoa jurídica, não produziu ne-
nhuma prova de que o ilícito contratual 
praticado pela ré tenha causado dano à 
sua honra objetiva, ou seja, dano ao seu 
conceito e bom nome perante fornece-
dores e clientes, dano ao seu crédito, etc., 
motivo pelo qual improcede o pedido de 
indenização por danos morais.  (TJMG 
-  Apelação Cível  1.0241.12.002489-
8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de 
Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, jul-
gamento em 17/05/2016, publicação da 
súmula em 03/06/2016).
 
Porém, a dificuldade em comprovar 

o efetivo prejuízo à honra objetiva não 
tem o poder de afastar essa proteção da 
pessoa jurídica, pois esse instituto está 
associado ao “desconforto extraordiná-
rio”¹, que afeta a imagem, a confiança e a 
reputação corporativa, com repercussões 
econômicas.

Há de se observar o caso concreto 
que enseja a reparação moral pleiteada 
pela pessoa jurídica, a imagem e a repu-
tação são bens que integram o patrimô-
nio, sendo ainda, considerados direitos 
personalíssimos e, como tal, estão sob 
a égide da Constituição Federal.  Con-
tudo, observando-se os pressupostos 
da responsabilidade civil, mister provar 
o prejuízo à honra objetiva, o que pode 
ser observado em diversos julgados pelo 
Tribunais Estaduais. 

A jurisprudência aceita a possibilida-
de de configuração do dano moral à pes-
soa jurídica, inteligência da Súmula 227 do 
STJ, mesmo com as adaptações necessárias 
e certas reservas, desde que se faça pro-
va suficiente deste direito, como acontece 
com qualquer outra demanda judicial.

artigo
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artigo

Entrou em vigor em abril de 2016 
o ATO Nº 168/TST que regulamenta 
os pedidos de mediação e conciliação 
pré-processual de conflitos coletivos 
no âmbito do Tribunal Superior do 
Trabalho - TST.

Esta iniciativa do vice-presidente 
do TST, ministro Emmanoel Pereira, foi 
inspirada na experiência do Presidente 
da Corte, ministro Ives Gandra Martins 
Filho, na solução e prevenção de con-
flitos quando ocupou a vice-presidên-
cia do TST no biênio 2014/2016.

A regulamentação tem o objeti-
vo evitar o ajuizamento de dissídios e 
proporcionar a mais ampla pacificação 
social no âmbito das categorias pro-
fissionais e econômicas submetidas à 
conciliação.

O ato do TST é um novo marco 
regulatório na mediação que visa esti-
mular a negociação e o diálogo, redu-
zindo o abarrotamento dos processos, 
tornando a Justiça do Trabalho mais 
ágil e menos onerosa, além de evitar 
decisões impositivas decorrentes de 
julgamento.

Ressalta-se que as lides tem suas 
especificidades decorrentes das res-
pectivas atividades de cada setor pro-
dutivo e a imposição de solução pelo 
judiciário nem sempre atende as par-
tes ou coloca fim ao conflito.

Por isso o desafio da Corte é ins-
tituir uma prática de mediação no 
Brasil com qualidade e que garanta os 
benefícios do instituto, trazendo uma 
pacificação efetiva e não acordos pro-
visórios. 

A mediação possui importante 
papel no resgate à participação das 
pessoas na efetiva resolução dos seus 
problemas e é uma alternativa con-
sensual que permite a preservação da 
relação entre as partes, trazendo redu-
ção de gastos financeiros e de tempo.

O ato fundamenta-se no dispos-
to do art. 764 da CLT, que dispõe que 

os dissídios individuais ou coletivos 
submetidos à apreciação da Justiça do 
Trabalho serão sempre sujeitos à con-
ciliação.

Para edição da norma, o presi-
dente também levou em consideração 
a Resolução 125 do Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ, que dispõe sobre a 
Política Judiciária Nacional de trata-
mento adequado dos conflitos de in-
teresses no âmbito do Poder Judiciário.

E por fim, a regulamentação ba-
seia-se no Ato Conjunto TST.CSJT.GP 
N.º 009, de 11 de março de 2016, que 
instituiu a Comissão Nacional de Pro-
moção à Conciliação.

De acordo com a normativa, a 
mediação poderá ocorrer em deman-
das judiciais passíveis de dissídios co-
letivos de natureza econômica, jurídi-
ca ou de greve. Além disso, a audiência 
de mediação pode ser requerida por 
qualquer uma das partes interessadas 
e será realizada na sede do próprio Tri-
bunal Superior do Trabalho e será con-
duzida pelo seu vice-presidente.

Além do ATO 168/TST, a lei 
13.140/2015 que está prestes a com-
pletar um ano de vigência, e outras 
medidas que vêm incentivando o Po-
der Judiciário Trabalhista a buscar to-
dos os meios adequados e eficientes 
para a prevenção e da solução de lití-
gios de forma célere.

ato do tSt regula mediação 
de conflitos coletivos

Adriana da Costa Saliba
Advogada e Assessora Jurídica da 
Federação Nacional das Empresas 

Prestadoras de Serviços de 
Limpeza e Conservação (Febrac)
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“A mediação possui 
importante papel no resgate 
à participação das pessoas 

na efetiva resolução dos seus 
problemas e é uma 

alternativa consensual que 
permite a preservação da 
relação entre as partes.’’ 
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representatividade

representantes do Seac-MG priorizam 
inovação e atuação sindical  

A defesa dos interesses e direitos 
da categoria depende da capilaridade 
do Sindicato nas esferas decisórias. Se-
gundo o presidente do Seac-MG, Renato 
Fortuna Campos, esse tem sido o princi-
pal objetivo da entidade, que fortalece 
a representatividade por meio de cursos 
de capacitação de gestores sindicais, as-
sim como, a participação em congressos, 
fóruns jurídicos e cursos promovidos por 
entidades de diversos setores. 

Em 2016, o Seac-MG já registrou 
participação efetiva no 4º Congresso In-
ternacional de Direito Sindical “Práticas 
Antissindicais”, entre 04 a 06 de maio, 
em Fortaleza (CE), organizado pela Co-
ordenadoria Nacional de Promoção da 
Liberdade Sindical no Ceará (CONALIS), 
do Ministério Público do Trabalho (MPT); 
32º Congresso Nacional de Sindicatos 
Patronais “Sindicalismo na era da Inova-
ção”, entre os dias 25 e 27 de maio, em 
Blumenau/SC; reunião da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC); AGEs e encontros jurídi-
cos promovidos pela Federação Nacional 
das Empresas Prestadoras de Serviços de 
Limpeza e Conservação (Febrac), como 
Presidente & Massa, dentre outros.

“Temos que estar comprometidos 

com a inovação sindical, promover a ca-
pacitação e aperfeiçoamento dos líderes, 
desenvolver competências para melhorar 
a competitividade das empresas, forta-
lecer o associativismo com ações efeti-
vas, compartilhar informações e planejar 
o futuro.  Esse é o nosso compromisso: 
defender os interesses e direitos das 
empresas do segmento, buscando uma 
relação dialógica com todos os setores, 
principalmente com os trabalhadores”, 
destacou Renato Fortuna Campos.  

Para o presidente do Seac-MG, a 

capacitação profissional dos diretores 
e conselheiros da entidade, tanto em 
gestão quanto em áreas específicas, 
como Direito Coletivo do Trabalho e 
Sindical, é necessária  para manter o 
sindicato em perfeito funcionamento, 
o que reflete na melhoria da prestação 
de serviços aos associados. “Isso inclui 
identificar estratégias para a tomada de 
decisão e maior sustentabilidade eco-
nômica e financeira, a fim de ampliar 
a base territorial e representatividade 
sindical”, concluiu. 

17ª AGE da Febrac, durante o 32º Congresso Nacional de Sindicatos Patronais, em Blumenau/SC
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PRESIDENTE DO SEAC-MG FOI O ÚNICO A 
PARTICIPAR DE TODAS AS AGES DA FEBRAC

Renato Fortuna Campos, também Secretário Geral da Fe-
brac, foi o único presidente dos Seacs filiados a participar de 
todas as reuniões e AGEs realizadas pela Febrac, na gestão 
do presidente Edgar Segato Neto. O relatório foi apresen-
tado no dia 22 de junho de 2016, durante a 18ª Assem-
bleia Geral Extraordinária da Febrac, no auditório da CNC, 
em Brasília (DF). Durante a AGE, os empresários assistiram 
à palestra do consultor Odair Fantoni sobre o eSocial e ao 
Momento Limpeza, apresentado pela Fundação de Asseio e 
Conservação do Paraná (Facop) e Up Plan.
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Belo Horizonte se prepara para 
o 4º Congresso iNFra

No dia 13 de julho, a capital minei-
ra vai sediar o 4º Congresso INFRA, que 
novamente tem o apoio do Sindicato 
das Empresas de Asseio e Conservação 
de Minas Gerais (Seac-MG). O evento 
reúne especialistas que vão abordar te-
mas que impactam, diretamente, o dia 
a dia da atividade de Gerenciamento de 
Facilidades (Facility Management). 

O evento é uma promoção da Infra 
Outsourcing e Workplace, reunindo líde-
res em gerenciamento de infraestrutura 
e serviços, no San Francisco Flat, em Belo 
Horizonte, no dia 13 de junho de 2016. 

Além de ser uma oportunidade de 
atualizar o networking, os congressistas 
terão espaço para compartilhar experi-
ências e cases, que comprovarão que o 
profissional de Facility não é invisível, e 
que traz muitos resultados para as or-
ganizações. 

Esses profissionais estão inseridos 
no universo de um mercado bilionário 
conhecido como Facility Management, 
que de acordo com especialistas gera 
negócios da ordem de R$ 100 bilhões 
anuais no Brasil.

O termo Facility Management ser-
ve para designar a gestão dos diversos 
recursos tecnológicos e serviços atrela-
dos ao funcionamento de um empreen-
dimento comercial, que além de prédios 

de escritórios, shopping centers e hos-
pitais, abrange ainda parques públicos e 
parques temáticos privados, hipermer-
cados, hotéis e resorts, unidades indus-
triais e condomínios corporativos.  

Para o presidente do Seac-MG, Re-
nato Fortuna Campos, é uma oportuni-
dade de construir novos conhecimentos 
e agregar valores às atividades de pres-
tação de serviços à medida que propor-
ciona a visão do outro lado, ou seja, dos 
contratantes. “Por serem responsáveis 
pela gestão de contratos, concentran-
do a coordenação de diversas funções, 
os profissionais de facilities são funda-
mentais para otimizar as atividades das 
prestadoras de serviços”.

De acordo com a presidente do Co-
mitê Organizador dos Congressos Infra, 
Léa Lobo, a atividade de Facility Mana-
gement (FM) vem se evidenciando nas 
organizações empresariais. “Contribui 
com maior lucro e alavanca a compe-
titividade, por meio de uma gestão que 
proporciona maior e melhor eficiência 
operacional nas instalações prediais, 
deixando o espaço e os conceitos de 
trabalho up to date com as atuais de-
mandas de mercado”. 

Informações: 

http://www.eventosinfra.com.br/4-
-Congresso-Infra-Belo-Horizonte-2016

Renato Fortuna Campos e Léa Lobo, durante a 3ª Infra-BH realizada em julho/2015
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Empresários Mineiros participam do Eneac 2016 
O Seac-MG organizou uma comitiva 

para participar do Encontro Nacional das 
Empresas de Asseio e Conservação 2016 
(Eneac), promovido pela Federação das 
Empresas Prestadoras de Serviços de Lim-
peza e Conservação (Febrac), entre os dias 
21 e 25 de setembro, em Salvador (BA). 

Segundo o presidente do Sindicato, 
Renato Fortuna Campos, a iniciativa visa 
unir os empresários mineiros do segmen-
to, aumentar a rede de contatos e de ne-
gócios e fortalecer parcerias, visando à 
excelência na prestação de serviços. “O 
Eneac sempre foi um sucesso, e neste 
ano, vai, novamente, superar as expec-
tativas”. 

Integram a comitiva do Seac-MG, 
o presidente, Renato Fortuna Campos; o 
diretor Administrativo Financeiro, Ismar 
Libânio dos Santos; o diretor Jurídico, 
Gustavo Lellis (Magnus Serviços); os con-
selheiros Ismar Ferreira da Silva (Conser-
vadora Predisul); Maria Aparecida Freire 
(Conservadora Campos); Walter Ferreira 
Soares (Conserbras); Gabriel Rocha (Con-
servo Serviços Gerais); Lucas Campanha 

(Conservadora Métódica); Anari José da 
Silva (Realtox); e os empresários Marcos 
Antônio Sousa; Sérgio Gonçalves da Sil-
va “Netinho”. (Expressa Serviços); Geral-
do Lúcio Ferreira (AAA Dedetizadora In-
setan) e Hércules Roberto da Silva e Silva 
(A Pontual Desinsetizadora).

Para o presidente, a participação 
dos empresários mineiros cresce a cada 
evento, mas poderia ser mais expres-
siva. “Considerando que Minas Gerais 
concentra mais de cinco mil empresas 
do setor, empregando cerca de 180 mil 
trabalhadores diretos, esse número deixa 
muito a desejar”, destacou.

De acordo Renato Fortuna, os em-
presários perdem muito quando deixam 
de participar de eventos como o Eneac e 
a Higiexpo. “É aonde as coisas acontecem. 
Uma oportunidade imperdível para que 
fiquem por dentro de todas as novidades 
e tendências no setor de asseio, conserva-
ção e limpeza ambiental”, lembrou. 

Mérito em Serviços
Além da rica programação e expo-

sição de novidades do setor, a expec-
tativa se volta também para o Prêmio 
Mérito em Serviços, uma homenagem 
para as empresas com mais de 10 anos e 
com destaque no mercado. A premiação 
se distribui nas categorias: Bronze, de 
10 a 20 anos; Prata, de 20 a 30 anos; 
Ouro, de 30 a 40 anos; Platina, de 40 a 
50 anos; e Diamante, com mais de 50 
anos de fundação.

representatividade

DEz ASSOCIADAS AO SEAC-MG SE 
INSCREVERAM PARA O PRêMIO 2016

AAA Dedetização Insetan
A Desinset e Desentupidora Real Tox
A Pontual Desentupidora e Dedetizadora
Conserbrás Multi Serviços
Conservadora Campos e Serviços Gerais
Conservadora Íntegra
Conservadora Metódica 
Conservadora Predisul
Conservo Serviços Gerais
Magnus Serviços
Somar Serviços

Geasseg: do Espírito Santo para o Estado do Pará 
O 29º Encontro do Grupo de Executi-

vos dos Sindicatos de Asseio e Segurança 
(Geasseg) foi promovido entre os dias 13 
e 16 de abril de 2016, em Vitória (ES), pela 
Federação Nacional das Empresas Presta-
doras de Serviços de Limpeza e Conserva-
ção (Febrac) e da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Transporte de 
Valores (Fenavist).

A programação incluiu palestras so-
bre prática sindical, parcerias estratégicas 
e temas polêmicos envolvendo as CCTs, 
além da prática do “Envolving Cicle”, 
referente a um programa da Escala Trei-
namentos com o objetivo de desenvolver 
competências pessoais e profissionais a 
partir de ferramentas do Coaching, com 
o consultor Renato Basso.   

Os gesseguianos também es-
colheram a executiva do Seac/GO e 

Sindesp(GO), Rousilene Carvalho como 
a nova coordenadora do 30º Geasseg, 
que será realizado no segundo semestre 
de 2016, no Estado do Pará. A gerente 

Executiva e coordenadora do 29º Geas-
seg, Catarina Crizologo, e o assessor ju-
rídico, Giordano Adjuto, representaram 
o Seac-MG. 

Momento de confraternização após horas de trabalho
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Gestão

Tanto quanto a política, a Adminis-
tração é a arte do possível, que consis-
te, em sua melhor expressão, em gerir o 
“princípio da escassez”.

Este é o trabalho dos administra-
dores, sua ciência e sua arte. Pois, se os 
recursos fossem ilimitados – financeiros, 
humanos ou tecnológicos – não haveria 
necessidade de gestão.

O que torna a Administração impe-
riosa nas famílias, empresas, corporações 
e governos é que, na falta de recursos 
para atender a todas as demandas, é pre-
ciso definir prioridades e agir com pro-
pósito, planejamento, metas e resultados.

“Fazer o possível” não significa ab-
dicar de sonhos e ideais. Ao contrário, 
significa ver, na argila disforme, a maté-
ria-prima, o processo e a ferramenta que 
conduz à obra-prima.

Para isto é preciso técnica. O requi-
sito mínimo é o domínio do processo e 
a competência para executá-lo. O ad-
ministrador profissional não se apavora 
com crises, porque seu trabalho é justa-
mente agir em situações críticas.

Uma das tragédias nacionais é o 
abandono ou desprezo deste conheci-
mento técnico em favor de processos in-
tuitivos, que não são outra coisa senão o 
método da tentativa e erro. Isso já levou 
a desastres econômicos como o índice 
de mortalidade de metade das pequenas 
empresas criadas no país. Não só as pes-
soas físicas e jurídicas, mas a Nação per-
deu muito tempo e dinheiro - e sacrificou 
o futuro no altar das gestões amadoras.

Gradualmente, isso vem mudando, 
como aponta a mais recente pesquisa do 
Sebrae sobre Sobrevivência de Empresas 
no Brasil.

Em Santa Catarina, na média, 72% 
das empresas criadas continuam ope-
rando dois anos depois. O que ocor-
re é uma mudança cultural. O micro e 
pequeno empresário, que preferiam o 
risco da gestão solitária e intuitiva, per-
ceberam que o custo de pequenos erros 
é alto demais, fatal demais, e têm bus-

cado, no mínimo, consultorias regulares 
com administradores profissionais. É um 
começo, não é o ideal. Mas é o possível.

Só que, olhando por outro ângulo, 
na gestão pública, nem começamos a 
longa curva cultural e política que pre-
cisa alterar em 180º a rota das adminis-
trações republicanas em todas as esferas.

Apenas esforços esparsos de avan-
ços têm sido feitos - em um estado ou 
outro, em um município ou outro - mas 
como parte de programas de governo, 
notem bem. Não programas de Estado.

E os administradores postulam que 
a gestão profissional da coisa pública é 
uma prioridade de Estado – indepen-
dentemente, portanto, da vontade mo-
mentânea de quem ocupa o cargo ou 
segura a caneta.

Gestores políticos brasileiros, como 
regra e tradição, tendem a centralizar po-
der e exercer a administração – legislativa, 
executiva, municipal, estadual ou federal 
– na prática com uma míriade de “cargos 
de confiança” ou “cargos comissionados”. 
É de se perguntar o que tanto receiam de 
administradores profissionais regularmen-
te exercendo carreira de estado, não é?

O administrador, profissional e 
registrado nos CRAs, tem exercício do 
âmbito fiscalizado e regido pela ética. 
Gestões públicas não deveriam temer 
fiscalização e ética, pois ambas as coi-
sas, como se viu, acabam se impondo, 
naturalmente, em um ambiente de esta-
do democrático. Desprezá-las, por outro 
lado, resulta nisso que se vê na macroe-
conomia brasileira: descontrole, desper-
dício, perda de rumo, colapso, choro e 
ranger de dentes.

A Administração é a arte do pos-
sível. E a valorização da administração 
profissional nada mais é que reverência 
pelas possibilidades que surgem quan-
do projetos, plataformas e gestões são 
desenvolvidos por quem entende o pro-
cesso, a teoria e a prática. Não há coisa 
mais inútil do que o conselho cuja apli-
cação seja impossível.

administração: 
a arte do impossível

Evandro Fortunato Linhares 
Administrador –  CRA-SC 12.323

Presidente Conselho Regional 
de Administração de Santa 

Catarina – CRA-SC
Presidente do Instituto 

Catarinense de Educação 
Profissional de SC - ICAEPS

Executivo do SEAC – SINDESP/SC
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Empresas sofrem com inadimplência 
de contratantes

A crise econômica não escolhe víti-
mas, e segue firme, fechando empresas e 
postos de trabalho, inclusive no segmento 
de Asseio e Conservação. Segundo dados 
do Sindicato dos Trabalhadores (Sindeac), 
mais de 10 mil pessoas perderam o em-
prego nos últimos meses. A situação das 
empresas está cada vez mais difícil e não 
há perspectiva de melhora, conforme ava-
liação da maioria dos analistas. 

De acordo com as estatísticas da Jun-
ta Comercial do Estado de Minas Gerais 
(Jucemg), de janeiro/2015 a abril/2016, 
foram extintas 370 empresas ligadas ao 
setor de serviços de limpeza em prédios e 
domicílios, Asseio e Conservação, combate 
a pragas, paisagismo, dentre outros. 

A esse número, seguem as falências 
e recuperações judiciais. De acordo com 
dados apurados pela Boa Vista SCPC, o nú-
mero de falências decretadas de janeiro a 
maio deste ano elevou 13,9% com relação 
ao mesmo período de 2015. 

A crise pode justificar parte das de-
missões, em função da dificuldade finan-
ceira que as prestadoras de serviços estão 
passando, devido ao contingenciamento 
de contratos públicos e à informatização, 
que vem substituindo a mão de obra em 
diversas atividades. 

Contudo, conforme levantamento 
do Seac-MG, o problema das empresas vai 
além da crise, e vem se repetindo já algum 
tempo. “A inadimplência dos tomadores de 
serviços, tanto públicos quanto privados, 
inviabiliza as empresas contratadas e ain-
da, a qualidade dos serviços que prestam, 
comprometendo, inclusive a credibilidade 
delas no mercado”, advertiu o presidente 
do Seac-MG, Renato Fortuna Campos. 

Um grupo de trabalho, coordenado 
pelo Seac-MG, discute medidas a serem 
adotadas para reduzir a inadimplência dos 
tomadores de serviços, tanto para paga-
mento das faturas quanto repactuação dos 
contratos públicos e privados. 

No dia 10 de maio de 2016, o Grupo 
de Trabalho, composto por assessores ju-
rídicos das associadas, reuniu-se na sede 
do Seac-MG, em Belo Horizonte,  quando 
aprovou medidas sugeridas pelo Sindica-
to para a regularização dos débitos junto 
aos tomadores de serviços. “A reunião se 
destinou a apresentar para as empresas as 
sugestões de iniciativas que podem res-
ponder à inadimplência de tomadores de 
serviços, elaboradas a partir de estudos 
promovidos e sistematizados, ao longo dos 
últimos seis meses, por advogados do setor 
de asseio, conservação e segurança patri-

monial”, explicou o assessor jurídico do 
Seac-MG, José Costa Jorge.

Há medidas específicas para clientes 
privados e públicos. O assessor jurídico do 
Seac-MG destacou que essas providências 
devem ser efetivadas a partir da provo-
cação do Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social, Tribunais de Conta e outros 
órgãos de controle.

Contudo, o Seac-MG precisa da co-
laboração das empresas, com informações 
precisas referentes aos contratos que estão 
em atraso. “Por se tratar de iniciativas de 
cunho coletivo, o detalhamento e inven-
tário dos débitos são indispensáveis para a 
elaboração e o encaminhamento das ações, 
que de sorte serão exequíveis caso tenha-
mos acesso às informações solicitadas”, re-
forçou o presidente Renato Fortuna. 

Contratantes privados 

1 – Inclusão nos contratos particulares de ex-
pressa disposição relativa à exceção de contrato 
não cumprido, prevista no art. Nº 476 do Código 
Civil. 
2 - Inclusão nos próximos termos aditivos de 
multa mais elevada, como, por exemplo, no 
percentual de 10%, além de correção mone-
tária.
3 – Elaboração de uma minuta de contrato pri-
vado na qual as empresas poderão se basear. (ini-
ciativa Seac-MG)

PROVIDêNCIAS SUGERIDAS EM FACE DA INADIMPLêNCIA DOS:

Contratantes públicos

1 – Envolvimento da Superintendência Regional do Trabalho para a qual se-
rão convocados os tomadores inadimplentes em evento destinado à aborda-
gem da inadimplência. (iniciativa Seac-MG)
2 - Suspensão dos serviços pelas empresas (administrativa ou judicialmente).
3 - Denúncia ou Representação junto aos Tribunais de Contas da União e dos 
Estados, bem como perante a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. 
(iniciativa Seac-MG)
4 - Denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho.
5 – Procedimentos administrativos ou judiciais com vistas à liberação da con-
ta vinculada, quando existente, para o pagamento das parcelas não quitadas 
pelo tomador de serviços.

Jurídico

José Costa Jorge, assessor jurídico do Seac-MG
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Seac-MG promove Curso Fiscalização 
e inspeção no trabalho

No dia 12 de abril, a Methodus Trei-
namentos Corporativos promoveu o Cur-
so Fiscalização e Inspeção no Trabalho, 
com os assessores jurídicos, Giordano 
Adjuto, do Seac-MG, e José Paulo Da-
maceno Pereira (Seac-PR). O Programa 
faz parte do Ciclo Nacional de Palestras, 
uma parceria com a Federação das Em-
presas Prestadoras de Serviços de Limpe-
za e Conservação (Febrac) e a Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e 
Transportes de Valores (Fenavist), e já 
contemplou outros Seacs e Sindesps. 

Segundo Giordano Adjuto, o nível 
de aproveitamento é alto, principalmen-
te, porque foca um tema responsável 
pela maior parte do passivo trabalhista 
das empresas. “O ciclo de palestras e a 
parceria com as Federações de Asseio e 
de Vigilância é uma iniciativa funda-
mental para a qualificação do segmen-
to, notadamente, dos profissionais de 
RH e DP, que operam a legislação traba-

lhista no dia a dia, capacitando-os para 
eliminação do passivo, principalmente, 
em decorrência da fiscalização e inspe-
ção do trabalho”, ressaltou.

O curso aborda de forma prática e 
simplificada as rotinas trabalhistas em-
presariais, tendo por fundamento – e 
grande diferencial – os entendimentos 

adotados pelo órgão de fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego con-
siderados para Lavratura de Autos de 
Infração, capacitando os participantes 
do curso a interpretar e operacionalizar 
a legislação a fim de reduzir drastica-
mente o risco de formação de passivo 
trabalhista.

- Belém (Seac-PA)
- Natal (Seac-RN)
- Recife (Seac-PE)
- Aracaju (Seac-SE e Sindesp-SE)
- Salvador (Seac-BA e Sindesp-BA)

- Brasília (Seac-DF)
- Goiânia (Seac-GO)
- Belo Horizonte (Seac-MG 
e Sindesp-MG)
- Campo Grande (Seac-MS)

- Vitória (Seac-ES)
- São Paulo (Seac-SP)
- Curitiba (Seac-PR e Sindesp-PR)
- Florianópolis (Seac-SC 
e Sindesp-SC)

ONDE?

João Paulo Damaceno em apresentação, no auditório do Seac-MG, em BH
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Mensalmente, o Seac-MG divul-
ga no site e por e-mail, a Agenda de 
Eventos do Centro Industrial e Empre-
sarial de Minas Gerais (Ciemg), uma das 
entidades do Sistema Fiemg. Por meio 
de convênio firmado pelo Sindicato, as 
Empresas Associadas têm acesso a pro-
gramas de cursos, palestras, encontros 
empresariais, consultorias jurídicas e 
seminários.

Com os recursos do Programa de 
Qualificação Profissional e Marketing 
(PQM), o Seac-MG subsidia a participação 

das Associadas, que têm descontos espe-
ciais ou isenção nas taxas de inscrição. Os 
profissionais são altamente qualificados, 
e o Ciemg oferece uma excelente infraes-
trutura, com total suporte para as ativi-

dades.  Os eventos acontecem na sede da 
entidade, em Contagem (MG).

As áreas de atuação são Gestão Em-
presarial, Liderança, Vendas, Marketing, 
Inovação, Motivação, Gestão de RH, Pla-
nejamento Estratégico, Produção, Custos, 
Fiscal/Tributária e Trabalhistas. Dentro 
dessas áreas, coloca à disposição cursos in 
company, cursos de curta duração (carga 
horária de até 20 horas) e cursos de média 
duração, com carga horária de 90 horas, 
o que permite um aprofundamento em 
temas mais complexos. 

associadas têm acesso a agenda 
de cursos do Ciemg

Qualificação Profissional

Consultoria Trabalhista 
Terças-feiras, das 14h às 17h30

Consultoria em Financiamento e Crédito
Quartas-feiras, das 14h às 17h30

Consultoria Tributária
Quintas-feiras, das 14h às 17h30

Agende um horário: 
(31) 3362.5666

Programação sujeita a alterações. 

Mais informações: (31) 3362.5666 
www.ciemg.com.br

CONSULTORIAS GRATUITAS CIEMG
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Parceiro
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artigo

Em situações de crise, o medo é 
uma reação natural e faz parte da na-
tureza humana. Contudo, se nos enco-
lhemos no medo ou nos acomodamos 
à zona de conforto, não teremos como 
enfrentar novas ameaças. Einstein já di-
zia: “É loucura fazer tudo como sempre 
foi feito e acreditar que se obterá resul-
tados diferentes”. Em tempos de insta-
bilidade é preciso buscar novas formas 
de analisar as situações e propor novas 
soluções. Uma breve avaliação de em-
presas que foram grandes e hoje, não 
existem mais, mostra que só aqueles que 
inovam e se adaptam, rapidamente, so-
brevivem aos novos tempos.

As organizações não existem sem as 
pessoas, pois são elas, com seu talento e 
criatividade que as tornam inovadoras! 
Entretanto muitos gestores só obser-
vam, detalhadamente, seus colaborado-
res quando algo dá errado. Quase nun-
ca se observa o que é feito de bom ou o 
que está funcionando bem. Em geral se 
diz: “Fazer bem feito não é mais do que 
obrigação”. Se o foco é no erro e se as 
perguntas são feitas para se descobrir os 
“culpados” dos erros, nunca se descobrirá 
os verdadeiros talentos. Segundo Peter 
Drucker, o grande guru da Administração, 
a fonte mais comum de erro nas decisões 
de gestão é a ênfase em encontrar a res-
posta certa, em vez de a pergunta certa. 
“Os erros mais graves não são resultado 
de respostas erradas. O mais perigoso é 
fazer a pergunta errada”.

 Raramente os líderes se pergun-
tam: O que a minha equipe faz bem? 
Raramente, fazem perguntas que aju-
dam a ver as qualidades e forças de cada 
um. Não se trata de ignorar o que não 
funciona! É também não ignorar o que 
FUNCIONA BEM! Ao mudar o foco das 
perguntas, é possível mudar a realidade! 
As perguntas para estimular e desenvol-
ver talentos deveriam ser: “Como estou 
desenvolvendo os talentos da minha 
equipe? Onde estão os meus melhores 
colaboradores? Como estou dando a 

eles oportunidade de dar o seu melhor 
resultado?”

O Dr. Martin Seligman e sua equipe 
descobriram que as empresas que obtêm 
melhores resultados são aquelas em que 
os registros das reuniões revelam as ex-
pressões mais otimistas. São aquelas que 
sabem usar melhor as forças pessoais, as 
habilidades, e capacidade de julgamento 
de suas equipes. A teoria da Psicologia 
Positiva, desenvolvida por estes pesqui-
sadores, comprova que é possível tornar 
as pessoas mais eficazes e mais resilien-
tes, estimulando-as a buscar o sentido 
para a sua vida e a autorrealização. E 
ainda afirmam: “Para mudar uma pessoa 
é necessário mudar seu autoconceito”. 

A essência da liderança é reco-
nhecer quando um colaborador faz um 
trabalho de boa qualidade e valorizar o 
esforço da equipe, reforçar a autoestima 
de cada um. Não é difícil descobrir o que 
os colaboradores fazem melhor, quais 
são suas forças pessoais e estimular seu 
crescimento ao invés de treinar e tentar 
corrigir quem não tem talento ou habi-
lidade. De acordo com as pesquisas da 
Psicologia Positiva, quando o líder acre-
dita no talento da própria equipe e es-
timula os colaboradores a desenvolver o 
próprio potencial, ele consegue desem-
penhos melhores. É o chamado “efeito 
Pigmalião”: ao acreditar que a equipe é 
capaz e estimular esta crença na equipe, 
os resultados melhoram significativa-
mente. Este é o desafio dos líderes: fazer 
com que a sua equipe cresça e se torne 
mais eficaz acreditando no próprio po-
tencial e desenvolvendo seu talento. 

Assim, a Psicologia Positiva ensina 
a focalizar o que as pessoas têm de bom, 
o potencial de realização de cada um, o 
esforço despendido. O líder pode base-
ar-se nos conceitos da PP, estimulando 
a equipe a desenvolver suas melhores 
habilidades e sentir orgulho de suas rea-
lizações, elogiando o trabalho bem feito 
e o esforço no sentido da autorealização 
de cada membro da equipe. 

Psicologia Positiva e liderança 
em momentos de crise

Carmen Eugênia Bretas Bavoso
Psicóloga – Consultora 

Organizacional
Coach de Carreira

(31) 3482-7882  
(31) 98454-7872
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Líder é aquele que leva pessoas 
comuns a fazer coisas incomuns! 
O papel do líder é estimular 
a equipe para superar seus 
limites na busca do objetivo, e 
desenvolver talentos. Acreditar 
que quem manda é líder é uma 
noção ultrapassada de liderança! 
Não é uma tarefa fácil, 
especialmente na atualidade, 
quando há ameaças e incertezas 
por todo lado. São tempos 
turbulentos! Nada será como 
antes! 
E agora? De que forma a 
Psicologia Positiva pode 
influenciar ações de liderança 
nos momentos de crise?
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Parceiros

Área Médica 
• Consultas médicas:  6.972
• Exames laboratoriais: 2.371
• Exames radiológicos: 836
• Outros procedimentos: 4.881 
(receitas, encaminhamentos para especialistas e atestados)

Área Odontológica 
• Procedimentos odontológicos: 2.528
• Consultas odontológicas: 348
• Orçamentos: 316
• Trabalhadores Qualificados: 596
(Cursos de Computação, Auxiliar de Serviços e Portaria) 

NOSSOS NÚMEROS (1º SEMESTRE DE 2016)

O Sindicato dos Empregados em Em-
presas de Asseio, Conservação e Limpeza Ur-
bana da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (Sindi-Asseio) investe cada vez mais 
na comunicação com os trabalhadores. Em 
junho/2016, lançou um novo site e criou a 
sua página oficial no Facebook, a rede social 
de maior popularidade entre os brasileiros.

Quem acessa o novo site do Sindi-
-Asseio encontra com mais facilidade e 
rapidez informações importantes, como as 
convenções coletivas, convênios e agenda 
de eventos. As notícias e os dados estão 
mais próximos da visão do internauta, 
facilitando a consulta. Tudo que é oficial 
sobre o sindicato está disponível no blog, 
espaço que terá sempre informações que 
interessam ao trabalhador. 

“Para o sindicato, ouvir o que a socie-
dade tem a dizer sobre a limpeza urbana é 
fundamental para a tomada de decisão e 
definição de estratégias. Além disso, a inter-
net é um canal importante para divulgar in-
formações importantes sobre a categoria”, 

avaliou Bruno Marco, professor do curso de 
MBA em Marketing Digital da Una. 

O presidente do Sindi-Asseio, Leo-
nardo Vale, explica que a internet torna o 
acesso à informação mais democrático. O 
presidente acredita ainda que, com o novo 
site e a página no Facebook, a sociedade 
pode conhecer melhor a luta do Sindicato 

em favor dos trabalhadores. 
“Além do nosso informativo mensal ‘Tá 

Limpo’, agora temos a página no Facebook 
e um site novo, tornando ainda mais fácil a 
interação e o diálogo entre nós trabalhado-
res. Queremos manter essa relação de con-
fiança e democracia que sempre pautou as 
ações em favor da nossa categoria”, avaliou.

Sindi-asseio lança novo site e entra no Facebook
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Parceiros

O Sindicato dos Trabalhadores (Sin-
deac) disponibiliza atendimento médico 
e odontológico, assistência social, far-
mácia gratuita, call-center 0800, lazer 
e diversão, convênio, orientações traba-
lhistas, dentre outros benefícios.

A equipe de saúde é composta por 
cerca de 60 especialistas entre médicos, 
psicólogos, nutricionistas, dentistas, fisio-
terapeutas, assistentes sociais e farma-
cêuticos. Os atendimentos são agendados 
pelo Disque Consulta (0800 7270227).

Os benefícios não param por aí. O 
Sindeac mantém convênios com labora-
tórios, clínicas médicas, estabelecimen-
tos comerciais, instituições de ensino e 
agências de turismo, com descontos es-
peciais para associados e dependentes.

Sindeac valoriza o trabalhador 

Atendimento médico: 41.100
Atendimento Odontológico: 6.915
Farmácia: 8.830
Novos Associados: 510
Dependentes: 620   
Total: 1.130
Trabalhadores qualificados: 178

* A Farmácia mantida pelo Sindeac for-
nece gratuitamente, a maior parte dos 
medicamentos receitados. Trata-se de 
amostras grátis, fornecidas pelos labora-
tórios, por meio de seus representantes. 

Em parceria com o Seac-MG, por meio 

do Programa de Qualificação Profissional 
e Marketing (PQM), são oferecidos cursos 
para trabalhadores e empresas, na Cen-
tral de Cursos do Sindeac-BH.

Dentre os cursos, destacam-se de Por-
teiro Profissional, Informática Básica e 
Avançada, Inglês, Espanhol, Higieniza-
ção, Higienização Hospitalar, Encarre-
gado de Limpeza, Supervisor de Limpeza 
e Recepcionista. Para as empresas, são 
disponibilizados cursos de Qualidade no 
Atendimento ao Cliente, Excelência no 
Atendimento em Serviços, Liderança e 
Gerenciamento de Equipe.

NÚMEROS (JANEIRO A JUNhO/2016)

Os Cursos do Sindeac são mantidos com subsídios do PQM, parceria com o Seac-MG. O objetivo é promover a capacitação, aumentan-
do o nível de empregabilidade. Os cursos são oferecidos aos associados e dependentes, na sede do Sindeac, rua Jaceguai, 164, Bairro 
Prado, Belo Horizonte (MG). Informações: (31) 2104-5899. Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Sindeac
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Saúde

O Seac-MG mobiliza empresas 
do segmento de Asseio e Conservação 
mineiras para a campanha “Aqui não. 
Dê justa causa ao mosquito Aedes ae-
gypti”. O objetivo é contribuir com o 
governo e sociedade na luta de com-
bate ao mosquito transmissor do vírus 
da Dengue,  Chikungunya e Zica. Para 
divulgar a campanha, o Seac-MG uti-
liza as mídias institucionais, como site, 
facebook e newsletter. 

A campanha faz uma metáfora ao 
poder do empregador, que nesse caso, 
deve e pode “demitir o mosquito” por justa 
causa, que se justifica pelo risco que traz 
à saúde dos trabalhadores da empresa. A 
ideia é eliminar o mosquito, combatendo 
todos os focos.  Para isso, o Seac-MG su-
gere um Programa de Ações de Combate 
e Prevenção, que envolve trabalhadores e 
empresários, e pode ser adaptado à reali-
dade e perfil de cada empresa. 

Para desenvolver o programa dentro 
da empresa, é fundamental a conscientiza-
ção dos trabalhadores e a formação de uma 
equipe, responsável por coordenar todas as 
ações de eliminação dos focos do mosquito. 
O programa inclui ainda, a definição de mé-
todos de combate e controle do mosquito 
na política de saúde e segurança do traba-
lho da empresa. O Seac-MG sugere também 
a elaboração de um relatório com os riscos 
e focos encontrados para identificação de 
padrões de comportamento, visando definir 
futuras ações de correção.

Além disso, o programa deve ser 
compartilhado com todos os trabalha-
dores, buscando envolvê-los por meio de 
treinamentos específicos e campanhas 
de conscientização. O Sindicato alerta 
para a importância de manter os traba-
lhadores sempre bem informados, prin-
cipalmente, sobre os sintomas da Den-
gue, Chikungunya e Zica.

O presidente do Seac-MG, Renato 
Fortuna Campos, destaca a importância da 
campanha, pois as empresas do segmento 
são contratadas para prestar serviços de as-
seio e conservação. “Sabemos que uma das 
formas de combate ao mosquito é manter 
o ambiente limpo e saudável”. Segundo ele, 
além de ser um problema de saúde públi-
ca, que avança assustadoramente, a den-
gue também está afetando as empresas 
de forma significativa, pois o trabalhador 
doente se ausenta do trabalho por até sete 
dias, o que aumenta os custos operacionais 
da empresa. “Com essa campanha, o Seac-
-MG  soma esforços às ações do governo 
e da sociedade, cumprindo também um 
papel social, reforçando a ideia de que a 
prevenção é a melhor forma de combater 
o mosquito”, concluiu.

Acesse: http://www.seacmg.com.br/
dejustacausaaomosquito

Campanha dá justa causa ao mosquito 
da dengue
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Entrevista
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Saúde

Com o elevado número de casos 
confirmados neste ano, a Gripe H1N1 se 
tornou uma das maiores preocupações 
do Ministério da Saúde. Em 2016, a do-
ença fez o dobro de vítimas em relação a 
2015.  Para controlar a doença, o Ministé-
rio lançou uma Campanha de Vacinação, 

em abril/2016, incluindo grupos de riscos, 
além de ampliar a divulgação das formas 
de prevenção da doença, também co-
nhecida como Gripe Suína, desde o surto 
mundial, registrado em 2010.

Com as baixas temperaturas, registra-
das nos últimos dois meses e com a entrada 

do inverno, o risco de contrair a doença fica 
ainda maior. Com o tempo frio, as pessoas 
tendem a ficar em ambientes fechados e 
em pequenos grupos, propiciando a propa-
gação dos vírus do tipo Influenza de uma 
forma mais rápida. Portanto, todo o cuidado 
é pouco, alertam as autoridades sanitárias. 

H1N1 exige esforço do governo e da sociedade

As empresas do segmento de Asseio 
e Conservação também podem contri-
buir de forma significativa no combate 
à Gripe H1N1, alerta o Departamento 
Médico do Sindicato dos Trabalhadores 
de Belo Horizonte (Sindeac). Isso por-
que a essência da atividade é a limpeza 
e a higienização de locais privados e de 
grande circulação de público. 

Uma das orientações é para que as 
empresas promovam treinamentos de 
qualificação profissional voltados para a 
prevenção da Gripe H1N1, para que os 
procedimentos de limpeza sejam feitos 
da forma correta, principalmente, com a 
utilização do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), fornecido pelas empre-
sas aos trabalhadores.

O vírus que provoca a H1N1 resiste por 
cerca de 10 horas nesses tipos de superfícies 
e ambientes, sendo agentes de contágio de 
grande utilização das pessoas. Assim, nesse 
processo de higienização e limpeza, o uso 
do Álcool Gel não pode ser esquecido, pois é 
primordial para que a desinfecção seja feita 
de modo a prevenir o contágio.

Para o Clínico Geral do Sindeac, Mar-
cos Tadeu Cândido Ribeiro, os maiores riscos 
acontecem pelo contato com pessoas infec-
tadas e por manuseio de materiais, possivel-
mente, contaminados pelo H1N1, principal-
mente, se não estiverem usando EPI.

O risco de contaminação pelo vírus 
H1N1 se torna ainda maior para os tra-
balhadores da área de Asseio e Conserva-
ção que exercem atividades em hospitais 
ou que prestam atendimento ao público.

Para diminuir os riscos, as empresas 
devem promover também ações de cons-

cientização. Segundo o médico, medi-
das simples ajudam a reduzir o risco da 
doença, como: disponibilizar os EPIs e, 
principalmente, fiscalizar a utilização dos 
mesmos; orientar sobre a importância de 
lavar as mãos, constantemente; proteger 
o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e, 
além disso, evitar ambientes fechados e 
aglomerações, especialmente, em perío-
dos de temperaturas mais baixas.

O profissional ressalta, ainda, que 
essas medidas ajudam a diminuir os ín-
dices de afastamento médico, que cau-
sam grandes impactos financeiros nas 
empresas, que precisam deslocar traba-
lhadores de outros setores ou até mesmo 
contratar para cobrir essas ausências.

Acesse: http://www.seacmg.com.br/
campanha-h1n1

Segmento tem papel importante na prevenção do H1N1 
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Saúde
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Febrac

Em setembro, entre os dias 21 e 25, 
a Febrac (Federação Nacional das Empre-
sas Prestadoras de Serviços de Limpeza 
e Conservação) realizará em Salvador 
mais uma edição do Encontro Nacional 
das Empresas de Asseio e Conservação, 
o ENEAC. O evento tem como objetivo 
propiciar um ambiente de troca de co-
nhecimento, negócios e aprendizagem 
para os empresários e fornecedores da 
área, por meio da troca de experiência 
e o estreitamento dos relacionamentos.

A expectativa é que o Encontro 
mantenha em sua Edição 2016 a essên-
cia que faz deste o maior evento de em-
presas de asseio e conservação do país. 
Nesta edição, o ENEAC será realizado 
entre os dias 21 e 25 de setembro, em 
Salvador, capital da Bahia. Durante esses 
dias, os empresários do ramo debaterão 
temas atuais e de interesse comum, uma 
vez que o evento também se destaca 
entre seu público alvo pela seleção de 
palestrantes de grande renome, tornan-
do-se palco de negócios e de vasta pro-
gramação cultural, social e de lazer para 
o empresário e sua família.

As atividades do ENEAC serão ini-
ciadas na noite de quarta-feira, 21, com 
a solenidade de abertura. A programação 
técnica acontece entre os dias 22 e 24, fi-
cando o restante do período livre para os 
participantes aproveitarem as atividades 

de lazer, cultura, diversão e compras, po-
dendo assim desfrutar de grandes momen-
tos com a família, quando conhecerão me-
lhor a cultura e o folclore capital baiana, 
fortalecendo a brasilidade do nosso povo.

Um dos pontos altos do evento é a 
premiação das mais importantes empre-
sas de asseio e conservação. “O ‘Prêmio 
Mérito em Serviços’ é uma homenagem 
que traz reconhecimento e valorização 
àquelas empresas a mais de dez anos no 
mercado, que tem obtido destaque no 
âmbito nacional”, explica Edgar Segato 
Neto, presidente da Febrac.

Para receber o prêmio, a empresa 
deve-se atender aos requisitos do regu-
lamento e precisa ter a inscrição homo-
logada em uma das seguintes categorias:
- Categoria Bronze: empresas entre 10 e 
20 anos de fundação
- Categoria Prata: empresas entre 20 e 
30 anos de fundação
- Categoria Ouro: empresas entre 30 e 
40 anos de fundação
- Categoria Platina: empresas entre 40 e 
50 anos de fundação
- Categoria Diamante: empresas com 
mais de 50 anos de fundação

Paralelamente, ocorrerá ainda, ex-
posição das maiores novidades do setor, 
em estandes espalhados pelo pavilhão de 
exposição do Iberostar Premium Bahia, o 
luxuoso hotel onde o evento será sediado. 

Segato acrescenta: “O ambiente é ideal 
para a exposição de produtos, equipa-
mentos e serviços utilizados pelo setor de 
asseio e conservação, possibilitando assim 
um grande retorno da imagem dos pro-
dutos e das empresas que participam”.

O evento, desde 2002, é reconhecido 
nacionalmente como o maior do setor, fa-
vorecendo o encontro entre empresas que 
têm seu poder de compra e capacidade de 
investimentos em constate movimento, 
propiciando oportunidades de negócio 
e grande crescimento às empresas par-
ticipantes. O Eneac integra o Calendário 
Brasileiro de Exposições e Feiras, publica-
ção oficial do Governo Federal, onde são 
divulgados os eventos de maior relevância 
para o calendário nacional.

O presidente da Febrac ainda pon-
tua: “O local do evento foi cuidado-
samente escolhido para oferecer ao 
empresário e sua família um ótimo am-
biente social, com grande gama de ativi-
dades culturais e de lazer”.

Para inscrição e mais informações 
sobre para o maior evento do setor no 
país: acesse o site www.eneac.com.br 
ou entre em contato com a Febrac pelo 
telefone (61) 3327-6390 ou pelo e-mail 
superintendencia@febrac.org.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação Febrac

Salvador se prepara para o maior evento do 
setor de limpeza do País 

Troféus e estatuetas do Prêmio Mérito em Serviços
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Edgar Segato Neto, presidente da Febrac
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Cebrasse

Por exigência de leis, as empresas 
devem ter em seus quadros de funcio-
nários número de cidadãos portadores 
de deficiência e de jovens aprendizes 
em quantidades proporcionais ao total 
de seus empregados. 

As prestadoras de serviços a outras 
empresas e também a órgãos públicos 
têm sua grande maioria de trabalhado-
res alocada em demandas terceirizadas 
junto a suas tomadoras, e são quase 
sempre enxutas as suas próprias equi-
pes internas. 

Para seus contra-
tantes, geralmente em-
preendimentos ou ór-
gãos de médio ou grande 
porte com amplos cam-
pos de atividade, o cum-
primento da cota de 
pessoas especiais é uma 
questão mais grave, pois 
exige adaptações estru-
turais em suas instalações, como ram-
pas de acesso, banheiros adaptados e 
outras que, com raras exceções, os le-
vam a não pactuar com a necessidade 
de fazer adequações também para os 
funcionários das prestadoras.  

Menos ainda cabe exigir das pres-
tadoras o cumprimento das cotas de 
portadores de deficiência e de aprendi-
zes em proporção ao total de seus fun-
cionários, já que seu pequeno número 
de trabalhadores internos precisará, 
quando necessário, treinar, capacitar, 
ajudar e amparar os cotistas, nota-
damente os que portem necessidades 
especiais. Isso resultaria em conges-
tionamento irracional, inconveniente e 
perigoso nos escritórios administrativos 
dessas empresas.  

Quanto aos aprendizes, são jovens 
inexperientes que estão no local para 
aprender e exigem especial atenção de 
funcionários das fornecedoras ou das 
tomadoras de serviços. Mais que um 

trabalhador experiente conhecedor de 
sua função e riscos do ambiente e de 
equipamentos, podem provocar ou so-
frer acidentes. Se isso acontecer, claro 
que a tomadora também responderá a 
processos movidos pelo jovem ou sua 
família, pelo Ministério do Trabalho, 
Ministério Público do Trabalho e outros 
órgãos; isso sem falar do possível pre-
juízo material e à imagem do empreen-
dimento.

Para além do respeitável concei-
to humanístico que reveste o estabe-

lecimento legal dessas 
duas cotas, esses nossos 
argumentos - tão cons-
tantemente esgrimidos 
perante órgãos públicos 
e no Judiciário - de-
veriam servir para, nos 
âmbitos da fiscalização 
e de decisões jurídicas, o 
Poder Público atuar com 

tolerância e bom senso, respeitando 
amplamente o princípio constitucional 
da razoabilidade. 

Mas acontece que fiscais e juízes 
se atêm à cultura do cumprimento da 
lei. Os fiscais nem tanto, mas os juízes 
poderiam ser mais tolerantes e anular 
multas, impedir punições a empresas 
prestadoras de serviços que não conse-
guem preencher tais cotas, visto que a 
lei permite decisões judiciais contrárias 
a seus comandos que firam a razoabili-
dade, a moralidade, a proporcionalidade 
e a isonomia.

Quanto à isonomia, chega a ser ridí-
culo perseverar no princípio de que a lei 
é igual para todas as empresas. Da Grécia 
Antiga, aprendemos com Aristóteles que 
“devemos tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medi-
da de sua desigualdade”. As empresas 
prestadoras de serviços não são iguais às 
tomadoras de suas demandas, como cris-
talinamente, observo nessas linhas. 

a irracionalidade nas cotas de portadores 
de deficiência e de aprendizes 

Percival Maricato
Vice-presidente Jurídico da 

Central Brasileiro do Setor de 
Serviços (Cebrasse) 

“As empresas 
prestadoras de 

serviços não são 
iguais às tomadoras 
de suas demandas.”



44 REVISTA MOMENTO SEAC-MG

atuação

deputado laércio oliveira apresenta sugestões 
para a retomada do crescimento econômico

O deputado federal Laércio Oliveira 
visitou a ABERT (Associação Brasileira de 
Rádios e TVs) e falou sobre seu trabalho 
como presidente da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria, Comér-
cio e Serviços da Câmara dos Deputados, 
sobre a atual crise econômica do país e 
apontou sugestões para a retomada do 
crescimento brasileiro.

O deputado afirmou que a Cdeics é 
uma das mais importantes comissões da 
Câmara, principalmente no momento de 
crise econômica que o Brasil está passan-
do. “A comissão tem a capacidade de ouvir 
todos os setores que fazem a economia e 
disso tirar soluções práticas para ajudar o 
governo a sair desse problema na econo-
mia.  Estamos entusiasmados, já recebemos 
representantes e as demandas da indústria 
e vamos receber todos os segmentos. Tenho 
absoluta certeza que deste colegiado sairão 
ótimas propostas para o Brasil”, informou.

O parlamentar defende que para o 
Brasil sair da crise política, primeiro preci-
sa acreditar que dará certo. “É necessário 
renovar a esperança. Deixar de falar a pa-
lavra crise a todo o momento. O governo 
precisa dar sinais que terá o controle do 
gasto público. Só demonstrando essa aus-
teridade que os empresários terão a con-
fiança necessária para voltar a investir e, 
consequentemente,  haverá a retomada 
dos empregos. O governo tem que tomar 
algumas atitudes, como cortar mais cargos 

comissionados da administração pública, 
tem que investir em parcerias com o se-
tor privado e deve começar a pensar em 
vender algumas empresas estatais. O Brasil 
tem mais de 100 empresas públicas e há 
um espaço para a privatização de algumas 
delas”, observou.

Sobre a Comissão do Novo Código 
Comercial que também preside, Laércio 
Oliveira afirmou que o relatório já está 
pronto e será votado no próximo dia 28. “O 
Código Comercial no Brasil será um gigan-
tesco avanço para o país. Dará a segurança 
jurídica aos empresários do mesmo modo 
que o Código de Defesa do Consumidor 
dá ao cidadão. Hoje os investimentos não 
chegam ao país porque não temos regras 
claras no comércio. Os preços dos produ-
tos, muitas vezes, são mais altos por essa 
falta de regra. O Brasil, para atrair dinheiro 

de fora, tem que demonstrar que é um país 
que concede uma segurança jurídica ao 
empresário.  O Código facilitará o trabalho 
das empresas e diminuirá as burocracias 
nas relações comerciais. Além do mais, es-
tamos construindo uma lei de fácil enten-
dimento  para o  micro empresário até os 
grandes empresários”, explicou.

O parlamentar falou ainda sobre o 
projeto de lei que pretende dar mais ga-
rantias aos trabalhadores terceirizados. “É 
um processo que está avançando. Será lei 
com certeza, talvez esse ano ainda. A ter-
ceirização trará segurança jurídica a mais 
de 13 milhões de pessoas, que são quali-
ficadas, que ajudam o país e que dão re-
sultados.”

Fonte: Assessoria de Imprensa do Deputa-
do Laércio Oliveira 

Laércio Oliveira em reunião na Associação Brasileira de Rádios e TVs (Abert)
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Marketing

Falar de crise no Brasil tornou-se algo 
rotineiro na vida das pessoas, empresas e 
nas manchetes dos jornais do mundo. A 
inflação, a alta do dólar, o desemprego e 
a restrição do crédito são algumas con-
sequências e exemplos deste momento 
histórico. Nas ruas muitas empresas estão 
encerrando suas atividades e muitas placas 
de aluga-se tomam conta das principais 
avenidas do País.

No ano de 2015, 191 mil empresas fe-
charam as portas, segundo dados da Secre-
taria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), 
com bases nos cadastros das Juntas Comer-
ciais estabelecidas no território nacional. 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) apontam que mais da me-
tade das empresas abertas, fecham as por-
tas até o quarto ano de vida. Este cenário é 
o mesmo em diversos setores da economia 
brasileira, e no segmento das empresas de 
asseio e conservação não é diferente. 

Mas por que as empresas fecham?
Será que é muito difícil empreender 

no Brasil de hoje? A culpa é da crise? Ou 
talvez seria falta de gestão por parte das 
empresas e o perfil dos gestores? É claro 
que esta pergunta é difícil de ser respon-
dida, e entende-se que cada caso deve ser 
analisado de forma isolada, visto que uma 
gama de fatores influenciam no fecha-
mento de uma empresa, além do momen-
to econômico e político que vive o País. 
Mas uma coisa é certa: nenhuma empresa 
sobrevive sem gestão, meta, estratégia e 
principalmente diferencial competitivo.

Toda empresa precisa saber qual é 
a sua missão, o seu objetivo no mercado 
e aonde quer chegar! E para empreender 
não basta ter só dinheiro para investir. É 
preciso ter perfil de gestão, além de co-
nhecimento para tal, o que as vezes não 
ocorre. Dentro deste contexto é comum 
atender clientes para criar uma campanha. 
Na reunião de briefing se pergunta: Qual 
é o diferencial da sua empresa? E muitos 
clientes nós respondem: o meu diferencial 
é meu atendimento, o meu preço, ou até 
mesmo a qualidade do meu serviço.

Hoje, atender bem, ter um preço com-
patível com o posicionamento da marca e 
oferecer qualidade não são mais diferen-
ciais e tornaram-se comodities. Neste mer-
cado cada vez mais competitivo é o mínimo 
que o cliente espera, sendo obrigação para 
aqueles empresários que buscam sucesso.

Dizem que existem três tipos de em-
presas: “as que observam o que acontece, as 
que perguntam o que aconteceu, e as que 
fazem as coisas acontecerem”. Qual é a sua? 

Criar e recriar constantemente es-
tratégias que possam ser percebidas como 
valor pelo cliente, bem como serem difíceis 
de igualar pelos seus concorrentes é uma 
maneira de se destacar na crise, valorizar a 
marca e fidelizar o seu público. Mas é im-
portante lembrar que quando se cria um 
diferencial, rapidamente ele é copiado. Por 
isso, a inovação precisa estar no seu DNA.

Empresas têm se reinventado e se des-
tacado pela busca constante pela inovação, o 
que as tornam diferenciadas, especiais, e con-
sequentemente, mais lucrativas. Esta postura 
empresarial é chamada de core competence. 
Em outras palavras, é o negócio principal de 
uma empresa que a torna diferente de seus 
players sob a ótica de seus clientes. É uma ca-
racterística intrínseca de uma organização. É 
preciso que esta competência seja única em 
termos de competitividade e que a deixe em 
posição de destaque. 

Na crise, bem como no segmento dos 
serviços, toda empresa independente do 
tamanho, pode desenvolver um posiciona-
mento diferenciado, oferecendo algo que 
vá além das expectativas de seus clientes, 
com o objetivo de surpreendê-los. E para 
que isso aconteça é preciso adiantar suas 
necessidades através da criatividade e re-
novação constante. É hora de aproveitar 
oportunidades, sair da rotina, buscar por 
novas ideias, reinventar o seu serviço e 
tornar sua marca única.

E como já dizia o mestre Steve Jobs: 
“a inovação distingue entre um líder e um 
seguidor. Continue ávido por aprender, 
continue ingênuo e humilde para procu-
rar. Tenha fome de vida, sede de descobrir”.

Como se destacar na crise através 
do marketing e branding

Luís Gustavo Leão 
Publicitário, Jornalista, 

Especialista em Marketing e 
MBA em Gestão Empresarial. 

Sócio-diretor da Pop 
Comunicação Inteligente 

(www.popcomunicacao.com.br)

Ananias Eber Pereira da Costa  
Advogado, Publicitário, 

Jornalista, Especialista em 
Marketing, Sócio-Diretor da Via 

Comunicação 360 
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