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2019 pode ser considerado um ano ím-
par? Difícil responder, mas a expectativa 
é de que a conjuntura político-econômica 
e social seja mais favorável frente às re-
formas e ajustes pretendidos pelo governo 
Bolsonaro. 

A leitura que se faz dessa afirmação 
é de que é necessário “arrumar a casa”, 
equilibrando despesas/custos e receitas. 
E ainda, fundamental, implementar mo-
delos de gestão eficientes e eficazes, de-
lineados ou adaptados de acordo com a 
realidade. 

A gestão sindical sempre foi uma 
preocupação que me incentivou a de-
senvolver planos de atuação. Sempre 
defendi a bandeira de que as entidades 
sindicais devem primar pela autogestão, 
se tornando autossuficientes. 

Em 2006, quando assumi a Gestão 
Portas Abertas, no SEAC-MG, já tinha em 
mente aprimorar a administração do Sindi-
cato. E fomos aperfeiçoando a gestão, por 
meio de Programas de Gestão Participati-
va (Progepar), ao qual aos poucos, fomos 
somando experiência sindical e de gestão. 

Para se ter uma ideia, em 13 anos 
da Gestão Portas Abertas, fechamos 
876 Convenções Coletivas de Trabalho 
(CCT). Todos sabemos que não é uma 
tarefa fácil conciliar interesses, mesmo 
que deles todos dependam. Amadureci-
mento, eficiência e participação. 

A partir dessa experiência, adquirida 
também em fóruns sindicais mineiros 
e nacionais, foi possível apresentar à 
Febrac o Plano de Governança Sindical 
(Plansind), base da minha gestão frente 
àquela Federação, elaborado inclusive, 
com a participação de gestores de 
sindicatos filiados. Mas posso dizer que 
Minas Gerais foi o “solo fértil” desse 
trabalho, porque foi neste Estado, frente 

ao movimento sindical patronal, que 
amadureci o Plansind. 

A base desse programa é a governan-
ça sindical e a participação, apostando nas 
comissões de trabalho para fortalecer a re-
presentatividade do segmento de Asseio e 
Conservação. 

No sistema de governança sindical, en-
contrei a fonte de tudo que sempre defendi: 
o fortalecimento da Representatividade, 
incentivando maior participação, constru-
ção coletiva e análise dos interesses com a 
finalidade de preservar os valores da orga-
nização (principalmente, o capital humano 
e social), gestão de fontes de recursos, qua-
lidade, longevidade e bem comum.

Por isso, aposto no Plansind, amadu-
recido da experiência sindical adquirida 
no SEAC-MG. A base desta gestão sin-
dical é uma maior participação, com foco 
nas Comissões de Trabalho, que já foram 
instituídas por portarias e se reúnem, 
mensalmente, antes das Assembleias da 
Federação. São elas: a de Fundação do 
Instituto FEBRAC (INEAC); da Lei de 
Licitações; da Reforma Tributária, do 
Centro de Estudo e Estatísticas do Setor e 
a de Representação Governamental.

Assim como compartilhamos a expe-
riência do SEAC-MG, pretendemos que 
os outros Estados também participem da 
atual gestão da FEBRAC, por meio do 
Fórum Regional das Empresas de Asseio 
e Conservação (FOREAC). O primeiro 
evento foi um sucesso, reunindo sindica-
listas e empresários de todos o país, no 
dia 25 de abril, em Manaus (AM). Vamos 
crescer, crescendo juntos para que esse 
crescimento seja sustentável e duradouro. 

O que estamos fazendo em Minas, 
estamos compartilhando. E acredito em 
bons resultados. 

O futurO O dirá!

De Minas para o setor nacional de Asseio e Conservação 

“o futuro é construído 
pelas nossas decisões 
diárias, inconstantes e 

mutáveis, e cada evento 
influencia todos os 

outros.”  

Alvin Toffler

Renato Fortuna Campos
Presidente do Conselho de 

Administração do Seac-MG 
e Presidente da Febrac 

EDITORIAL
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• Que o Seac-MG atualizou a norma ISO 9001:2008, conquistando Recertificação ISO 9001:2015?  
• Que o site oficial do Seac-MG foi atualizado para facilitar ainda mais a navegação? 
• Que o Seac-MG mantém o canal de participação “Fale com o presidente” pelo e-mail  

presidente@seacmg.com.br?
• Que o Seac-MG iniciou o Programa Seac in loco, no qual uma equipe visita empresas para conhecer 

os problemas e sugerir soluções?
•  Que o Seac-MG firmou parceria com o Grupo BootMinas e a Conecta + Capacitação Profissional? 

VOCê SAbIA?
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SERVIÇOS

“Toró de parpite” inunda setor com ideias de capacitação 
profissional 

“Toró de parpite” é uma versão bem mi-
neira para o Brainstorming ou tempestade de 
ideias, técnica bem difundida em diversas áre-
as do Marketing e de Gestão, a fim de explorar 
o potencial de ideias de forma criativa e desi-
nibidora. O tema foi qualificação profissional, 
uma das principais dores sentidas pelas empre-
sas do setor de Asseio e Conservação.

E nesse ambiente, tipicamente, mineiro, 
regado a pão de queijo e outras especiarias 
de Minas Gerais, o Sindicato criou um espaço 
estimulante para que as ideias pudessem fluir 
naturalmente. 

Para proporcionar esse ambiente de des-
contração e troca de experiências, nada melhor 
do que um vídeo apresentando a parceria entre 
a Conecta + e o Seac-MG, com a atuação do ator, roteirista e 
publicitário, Bruno Borges, um dos integrantes do Conecta+. 

A performance de Bruno Borges traduziu toda a expecta-
tiva e inovação do projeto, que teve como estratégia o humor, 
que ajuda a fixar ideias e conhecimento, porque faz parte do 
cotidiano das pessoas.  

E para tornar o ambiente ainda mais propício para fluir 
ideias, logo após o vídeo, os participantes foram surpreendi-
dos pela personagem “Goreti”, incorporada pelo ator Bruno 
Borges, interpretando o dia de uma auxiliar de serviços ge-
rais, é claro. Não teve um que ficasse sem rir. 

“As cenas são, realmente, para mostrar os erros cometi-
dos, mas de forma irreverente, e sem fazer juízo de valor so-
bre qualquer profissional”, destacou Bruno Borges. Somente 
utilizamos o humor para mostrar o que não deve ser feito. 
“Ao pensar o projeto, consideramos e vamos considerar 
sempre a especificidade de cada função, tendo em mente o 
respeito aos profissionais, pois eles são a espinha dorsal das 
empresas de qualquer setor”.

Nova parceria do Seac-MG visa promover a capacitação profissional no segmento de Asseio e Conservação, oferecendo cursos 
online, de curta duração, provas presenciais e práticas. O lançamento da parceria com a Conecta + Capacitação Profissional aconte-
ceu no dia 16 de abril, na sede do Sindicato, em Belo Horizonte. Durante o evento, foi exibido um vídeo institucional, detalhando a 
proposta, tudo com muito humor e irreverência, na performance do ator e integrante da Conecta +, Bruno Borges.  
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Participantes somam novas ideias e sugestões ao projeto

Cursos on line, com módulos presenciais, provas de avaliação de 
conteúdo e de prática.

Se
ac

-M
G



O vídeo de lançamento é uma amostra bas-
tante hilária, simulando situações do dia a dia 
do faxineiro, jardineiro, ascensorista, porteiro, 
supervisor, dentre outras funções exercidas 
pelos trabalhadores das empresas do setor de 
Asseio e Conservação. 

Segundo uma das idealizadoras do proje-
to e gerente Executiva do Seac-MG, Catarina 
Crizologo, o principal foco do treinamento e 
capacitação profissional é mostrar “o que é 
feito, cotidianamente, de forma errada, devi-
do ao despreparo dos terceirizados, e a partir 

dos erros, mostrar como deve ser realmente 
feito”, justificou. 

Assim, o vídeo de abertura do projeto de 
capacitação profissional dá uma dimensão 
humorada de como deve ser desempenhada 
cada função e o que pode ser aprimorado. 
Além do mais, o projeto inova não só pelo 
teor humorístico, como forma de ajudar a 
absorver conteúdo e a prática, mas torna o 
aprendizado mais acessível, pois os cursos 
de capacitação profissional são oferecidos na 
modalidade a distância. 
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SERVIÇOS

o que não deve ser feito no desempenho das funções

Vídeo simula situações rotineiras com muito humor

Gerente executiva do 
Seac-MG, Catarina Crizologo

O projeto busca resolver uma série de problemas e obstácu-
los que comprometem a imagem e excelência do setor de As-
seio e Conservação: a falta de qualificação profissional, muitas 
vezes, devido à questões logísticas, como conciliar o treinamen-
to ao horário de trabalho; despreparo das equipes e supervisão; 
falta de interesse e dificuldade de deslocamento dos envolvidos, 
etc. Por isso, os cursos serão online, incluindo módulos presen-
ciais, provas de avaliação de conteúdo e de prática. 

“A falta de qualificação dos profissionais gera insatisfação 
do cliente, alta rotatividade, elevados índices de demissão, aci-
dentes de trabalho e consequentemente, passivo trabalhista”, 
observa o assessor jurídico do Seac-MG, Giordano Adjuto.

“Para qualificar, é preciso conhecer bem seus funcionários, 
saber se eles possuem as habilidades necessárias para exercer 
as funções para as quais foram contratados”, lembra Catarina 
Crizologo.

Conecta + traz um novo conceito de treinamento corporativo

Se
ac

-M
G



O Programa Seac in loco vem identificando problemas 
que as empresas do segmento estão enfrentando, e em quais 
é possível a parceria do Sindicato para buscar soluções (ver 
pág. 12). Dentre as dores apresentadas pelas empresas está 
a perda de contratos importantes devido a comportamentos 
inadequados, alguns deles, mostrados no vídeo do projeto da 
Conecta +. 

A solução está em reciclar os trabalhadores, desenvolven-
do e aprimorando as habilidades de cada um. “As habilidades 
integram o conceito de competência, e podem ajudar o traba-
lhador a exercer suas funções a fim de atingir os resultados 
esperados pelas prestadoras de serviços e seus contratantes”. 
Mesmo que o trabalhador não possua experiência no exercí-
cio de determinada função,  Catarina Crizologo explica que é 
possível desenvolver as habilidades necessárias por meio de 
treinamentos, ou aprimorar aquelas que ele já possua. 

Além do mais, não se trata apenas de desenvolver habili-
dades para o exercício das atribuições ligadas às atividades, 
como varrer, limpar e podar. O profissional precisa desenvol-
ver também outras habilidades técnicas, como as interpesso-
ais, a autoconfiança, a iniciativa, a flexibilidade, dentre outras. 
“A Conecta + considerou esses diferenciais para elaborar trei-
namentos de fácil acesso, sem a necessidade de deslocamentos 
e gastos com locomoção, unindo conhecimento e informação 
com muito humor para que sua equipe aprenda se divertindo”. 

Capacitação online e interdisciplinaridade
As aulas de reciclagem e capacitação profissional podem ser 

assistidas em qualquer lugar e a qualquer momento, de acordo 
com o cronograma de treinamento a ser elaborado por cada em-
presa, perfil da equipe e tipo de contrato de prestação de serviços.

Os cursos online serão oferecidos em módulos de curta du-

ração, que podem ser acessados de uma só vez ou um a um, 
segundo o que for melhor para o aproveitamento da empresa, 
trabalhadores e tomadores de serviços. 

A Conecta + possui parceria com profissionais ligados à 
área de cada curso a ser ministrado, como técnicos de Segu-
rança do Trabalho, advogados, médicos do Trabalho, Admi-
nistradores de Empresa, Psicólogos, Analistas de Marketing, 
Comunicadores Sociais, dentre outros. “A proposta é trabalhar 
a interdisciplinaridade em cada módulo, visando a uma ca-
pacitação completa, em todos os níveis de aprimoramento e 
excelência”, destacou Catarina Crizologo. 

Certificado vinculado ao CPF
Os trabalhadores que participarem do curso de capacitação 

online serão submetidos a uma avaliação presencial. Para os 
aprovados, a Conecta + irá emitir um Certificado, vinculado ao 
CPF de cada trabalhador, comprovando que ele está capacitado 
para atender às demandas da empresa. 

SERVIÇOS

quem é Goreti?  
Goreti é a persona criada pelo roteirista Bruno Borges para dar um viés de humor à 
proposta de capacitação do projeto Conecta +. Assim como a Goreti, que incorpora a 
auxiliar de serviços gerais, o ator e integrante da Conecta +, também criou outros perso-
nas, que serão estrelas em cada módulo de capacitação e treinamento. 

O roteirista do vídeo Conecta+, Bruno Borges, é graduado em Publicidade e Propa-
ganda e ator formado pela Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes. Acumula 
experiência em treinamento profissional com teatro empresarial, tendo realizado tra-
balhos junto à Vale, Vallourec, Cemig e vídeoaulas na TV Fiat.
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Desenvolver as habilidades e competências de cada trabalhador 

Supervisor não é espião, mas um orientador e deve ser reconhecido 
como uma das peças-chave na excelência dos serviços
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Para o Conselheiro Administrativo e diretor Adminis-
trativo e Financeiro do Seac-MG, Ismar Libânio dos Santos, 
essa parceria vai beneficiar, diretamente, as empresas repre-
sentadas, valorizando a mão de obra do setor, e refletindo, 
principalmente, na imagem do segmento de Asseio e Conser-
vação junto aos tomadores de serviço e a sociedade em geral. 

“O projeto da Conecta + vem ao encontro da política 
do Seac-MG, que busca melhorar a imagem das empre-
sas no mercado, não só reforçando a representatividade, 
mas proporcionando espaço e parcerias para que che-
guem à excelência na prestação de serviços”, destacou 
Ismar Libânio. 

O diretor Administrativo do Seac-MG sugeriu, inclu-
sive, que a qualificação profissional deve ser verticalizada, 
iniciando do topo, ou seja, preparando empresários e su-
pervisores comerciais e operacionais, estes últimos por se-
rem essenciais para boa execução do contrato de prestação 
de serviços. “Eles são o elo entre empresa terceirizada/
trabalhadores e as contratantes”, concluiu. 

Também participaram do evento os conselheiros do 
Seac, Anari José da Silva (Real Tox); Ismar Ferreira da 
Silva (Conservadora Predisul); Wilson Ladeira (Saneser-
vis) e Lucas Campanha (Conservadora Metódica).

Tempo bom com muitas ideias para qualificar equipes de trabalho

Como era de se esperar, o evento “Toró de parpite” inun-
dou o projeto Conecta + com ideias, experiências e conhe-
cimento. Representantes das empresas do setor, diretores e 
conselheiros do Seac aproveitaram o espaço para mostrar os 
pontos de dores que enfrentam para conseguir prestar um ser-
viço de qualidade e excelência: problemas internos e exter-
nos, que trazem impacto significativo para a empresa.  

SERVIÇOS

Para Catarina Crizologo, as ideias dos participantes vão somar 
novos valores ao projeto da Conecta +. “Muitas sugestões já 
fazem parte do trabalho que estamos desenvolvendo, mas, ao 
mesmo tempo, nos mostraram outros diferenciais, porque são 
contribuições de profissionais que exercem a função, diariamen-
te, e sabem dos pontos de dores”.

Opinião
Keila Souza e Denise Duarte, da 
associada Resgate Treinamento, 
elogiaram a parceria entre 
o Seac-MG e a Conecta +. 
“Os cursos online são uma boa 
alternativa para qualificar, e ainda 
mais com o apelo humorístico, 
como forma de incentivar o 
aprendizado. Nossa sugestão 

é trabalhar melhor as relações interpessoais de empregadores e 
empregados, despertando a empatia e melhorando a autoestima”. 

quer mais informações sobre os Cursos 
de qualifiCação online da ConeCta +:

Solicite uma visita pelo telefone (31) 3278.3008 
ou pelo e-mail: seacmg@seacmg.com.br

E ChOVEU IDEIAS... 

Melhorar a comunicação entre contratantes e terceirizados;

Promover avaliações periódicas nos trabalhadores qualificados; 

Conscientizar o trabalhador da importância da função que desempenha;

Alocar o trabalhador à função adequada ao perfil dele;

Módulo de Segurança do Trabalho (EPIs), NR-06;

Módulo específico sobre supervisão e liderança;

Formar multiplicadores nas empresas, com conhecimento am-
plo em qualificação;

Dentre outros. 
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Programa Seac in loco chega às empresas associadas  

Se sua empresa é associada, aguarde, ou melhor, agen-
de uma visita da equipe do Sindicato. Trata-se do programa 
“Seac in loco”, que há dois meses, está visitando as empresas 
para conhecer bem de perto o que esperam da entidade sin-
dical, quais as dificuldades encontradas para prestar serviços 
de excelência, quais suas dores e em quais são necessários o 
apoio e a parceria do Sindicato. 

No entanto, o foco do projeto não é única e exclusivamen-
te, as empresas, mas o segmento como um todo. De acordo 
com a gerente Executiva do Seac-MG, Catarina Crizologo, 
conhecendo de perto cada empresa,  é possível fazer um diag-
nóstico prévio do mercado. E principalmente, mudar a cultura 
dominante no segmento. “Muitos empresários vêm ao Sindi-
cato para tentar solucionar problemas pontuais que dizem res-
peito a sua empresa. Claro que essa atitude é necessária, mas 
temos também que pensar coletivamente, buscando soluções 
para melhorar a imagem das empresas no mercado, fortalecen-
do a representatividade e o associativismo”, justificou. 

Geasseg
Catarina Crizologo diagnosticou essa dor, ou seja, a pre-

ocupação com o individual em detrimento ao coletivo já em 
2010, quando assumiu a gerência executiva do Sindicato. “A 

ideia de conhecer de perto os problemas da empresa e os re-
flexos deles na atividade como um todo também é tema de 
discussão nos Encontros dos Executivos dos Sindicatos de 
Empresas de Asseio e Segurança (Geasseg)”, destacou. 

De acordo com a gerente, quais as estratégias são mais viá-
veis para solucionar os problemas que o setor enfrenta ou quais 
as dores que precisam ser tratadas são perguntas que sempre 
insuflam os debates nos encontros dos executivos. “Como po-
demos melhorar a prestação de serviços das entidades sindicais, 
fortalecer a atividade e com 
isso, a representatividade? 
Se trilharmos esse caminho, 
vamos conseguir fidelizar 
as empresas no Sindicato, 
melhorar o associativismo e 
em contrapartida, encontrar 
alternativas para compensar 
as consequências do fim da 
obrigatoriedade do reco-
lhimento da contribuição 
sindical, principal fonte de 
custeio das atividades sin-
dicais”.

Sua empresa vai bem, obrigado, ou precisa fazer um check-up? Você conhece os pontos de dor da sua empresa? Já chegou a fazer um 
diagnóstico para identificá-los? Sabe como solucionar essas dores? Conhece seus pontos fortes? O que espera da entidade sindical que 
representa os interesses da sua categoria? Questões como essas merecem respostas, afinal, é a saúde da sua empresa que está em jogo. 

O Seac-MG quer ajudar as empresas associadas  a responder essas perguntas, para juntos, buscarem a solução. Então vamos lá...

Gerente executiva do Seac-MG, 
Catarina Crizologo

associada Seris recebe Seac in loco
O diretor da Seris e Conselheiro Administrativo do 

Seac-MG, Magno Braz Fonseca, acredita que o programa 
se alinha a uma política que a entidade sindical deve seguir, 
ou seja, conhecer os problemas que afligem as empresas e 
buscar soluções individuais e coletivas. E segundo ele, a 
baixa qualificação profissional é um deles, e para melhorar 
esse índice, deve-se investir também na formação pessoal 
dos trabalhadores, já que 70% deles não concluíram o ensino 

médio, e também na qualificação das empresas, com foco nas 
certificações de qualidade.  

Para o diretor da Seris, “tendo um pé no segmento educacio-
nal, a maior expectativa é pela criação de programas permanentes 
de desenvolvimento profissional, em todos os níveis da organiza-
ção, de forma a ampliar o conhecimento coletivo, respeitadas as 
características próprias de cada organização, mas que promovam 
o crescimento do segmento de Asseio e Conservação”.
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O desafio é transformar trabalhadores em profissionais 
especializados

Essa é a proposta da nova parceria do Seac-MG com a Co-
necta+ Capacitação Profissional, que visa solucionar uma das 
principais dores identificadas pelo programa Seac in loco. 

Ao avaliar a parceria, o diretor da Seris entende que, en-
quanto entidade sindical, o Seac deve ter em foco transformar 
os trabalhadores em profissionais especializados nos diversos 
segmentos da atividade de asseio e conservação.  “O processo 
de desenvolvimento de uma sociedade, um grupo específico 
de pessoas ou de profissionais, deve ser precedido de uma 
análise ampliada de diversos fatores que interferem, direta ou 
indiretamente, no contexto em que estão inseridos”.

Magno Braz explica que a indústria tem buscado inovar na 
produção e oferta de novos produtos e equipamentos que tra-
zem em seu bojo a tecnologia e nanotecnologia associadas às 
novas exigências de uma sociedade cada vez mais preocupada 
com questões ambientais, racionalização do uso de energia e 
com melhores condições de trabalho que garantam a saúde dos 
profissionais que atuam no segmento.

“Analisando apenas estes dois fatores, de nada adianta in-
vestimento em tecnologia, grande desejo de inovar, visão de 
mercado, planejamento, proatividade e pensamento estratégi-
co se a maior parte dos profissionais do segmento de Asseio 

e Conservação sequer concluiu a educação básica, e nem faz 
parte de um programa de capacitação profissional que esteja, 
estritamente, associado aos planos de médio e de longo prazos 
das organizações”, salientou.

 Segundo ele, o crescimento das empresas passa, neces-
sariamente, pelo desenvolvimento dos profissionais que nela 
atuam. “Quando um dos membros ou um conjunto deles não 
se desenvolve, ele atrofia e todo o corpo sente e, com o tempo, 
começa a perder energia e vitalidade”.

 Neste contexto, Magno Braz acredita que a iniciativa pro-
posta pelo Seac-MG não só é importante, mas fundamental 
para o crescimento das empresas e dos profissionais que nelas 
atuam e, consequentemente, para todo o segmento.

 “Muito além do conteúdo técnico, a linguagem é um fator es-
sencial para o sucesso desta iniciativa. Com uma faixa etária media 
superior a 30 anos e baixa escolaridade, associada ao grande tempo 
fora da escola, a metodologia utilizada, baseada na experiência co-
letiva, pode contribuir muito para maior integração e desenvolvi-
mento do time”, conclui o diretor da Seris. Não se pode perder de 
vista que, para muitos, pode ser uma oportunidade para retornar ao 
ambiente educacional e concluir seus estudos – educação básica, 
ensino superior ou especialização”, finalizou o diretor da Seris. 
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As visitas do Programa Seac in loco são realizadas des-
de fevereiro/2019 pelo assessor jurídico, Giordano Adjuto, 
e pela gerente executiva, Catarina Crizologo. De acordo 
com o assessor jurídico, as dores mais comuns identifica-
das pelos empresários entrevistados, até o momento, são a 
falta de qualificação profissional, a imagem arranhada do 
segmento e por consequência, das prestadoras de serviços – 
em função da atuação de empresas irregulares, a represen-
tatividade, a falta de parcerias efetivas para agregar novos 
serviços às associadas, dentre outras. 

O primeiro resultado do Programa Seac in loco já é uma 
realidade. A parceria do Seac-MG com a Conecta + Capa-
citação Profissional vai oferecer cursos e treinamentos on-
line, com uma metodologia nova e de qualidade, oferecida 
por uma equipe multidisciplinar, com fácil acessibilidade, a 
preços competitivos e principalmente, com uma pegada de 

humor,  que permite melhor apreensão do conteúdo trans-
mitido. 

O projeto Conecta+ foi lançado no dia 16 de abril, no 
evento “Toró de parpite”, reunindo representantes das em-
presas representadas, diretores e conselheiros do Sindicato. 

Segundo Catarina Crizologo, a partir das visitas do “Seac 
in loco”, a equipe está conseguindo  identificar as dores do 
Sindicato  e como tratá-las. “Estamos revendo todos os ser-
viços prestados a fim de manter os que dão resultados para 
as empresas e excluir os que não agregam valor à política de 
atendimento do Seac, iniciando com as parcerias”, destacou. 

A gerente informou que o Sindicato já está fechando no-
vas parcerias com fornecedores de diversos produtos a con-
dições especiais, um deles é o Grupo BootMinas, que produz 
diversos modelos de calçados de alta qualidade para atender 
à demanda do segmento. Além do mais, o Grupo BootMinas 
vai ao encontro da política sustentável do Seac, pois utiliza 
energia solar na fabricação dos produtos, o que diminui o 
impacto ambiental, refletindo também no preço final do pro-
duto. “Estamos trabalhando e vamos oferecer muito mais, 
com esse apoio das associadas”.

Aberto aos contratantes - SAC
Os contratantes contam com um canal exclusivo no Sin-

dicato desde 2006. Trata-se do Serviço de Apoio ao Contra-
tante (SAC), que ajuda a esclarecer dúvidas sobre contratos, 
licitações etc.

A segunda fase do Programa Seac in loco vai focar nos 
contratantes, a fim de conhecer as dores identificadas com 
relação às empresas do setor e até mesmo, com relação à 
atuação da entidade sindical. “Será uma nova fase e mais 
uma estratégia para melhorar o serviço prestado pelo Seac às 
empresas associadas e, consequentemente, o delas ao merca-
do e à sociedade, cumprindo seu papel que também é social, 
gerando empregos”, concluiu.

AGENDE UMA VISITA DO PROGRAMA “SEAC IN LOCO”: 
seacmg@seacmg.com.br  | institucional@seacmg.com.br

Novas parcerias: Conecta + e Grupo bootMinas
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Certificado de Regularidade: referência nas propostas 
da associada Impacto 

A empresa Impacto Conservação e Limpeza é mais uma associada a 
conquistar o Certificado de Regularidade do Seac-MG. O documento cer-
tifica empresas idôneas, em dia com todas as obrigações fiscais e sindicais, 
sendo elas associadas ou não ao Sindicato. Além disso, a Certificação exi-
ge a adimplência com o sindicato profissional, e documentação apresenta-
da pela empresa é analisada por uma auditora independente do Sindicato.

De acordo com a Impacto, a conquista do Certificado de Regularida-
de é mais uma estratégia a fim de agregar valor à idoneidade da empresa, 
que já é consolidada e reconhecida no mercado. “Vamos encaminhá-lo, 
juntamente, com as certidões negativas, com intuito de agregar valor à 
idoneidade da Impacto”. 

Os representantes da associada também destacaram que os docu-
mentos exigidos e o prazo de validade contribuem a favor da empresa 
prestadora de serviços. Segundo a gerência, o processo para obtenção do 
Certificado de Regularidade é simples, ágil e tranquilo. “Não encontramos 
qualquer dificuldade junto ao Seac”. 

Diante da experiência e das vantagens, a associada Impacto recomen-
da aos contratantes a exigência do Certificado nas propostas de prestação 
de serviços, como estratégia para triar as empresas que cumprem as suas 
obrigações legais.

Campanha do Seac-MG
O coordenador da campanha do Certificado de Regularidade e Con-

selheiro Administrativo do Seac-MG, Ismar Ferreira da Silva, destaca 
que o documento traz segurança para os trabalhadores e representa uma 
ação do Sindicato para melhorar a imagem do setor no mercado. 

O Conselheiro do Seac-MG aponta também outras vantagens do Certifi-
cado, que deve ser renovado no período de quatro meses, permitindo o acom-
panhamento da idoneidade da empresa prestadora de serviços no decorrer 
do contrato. “Essa é uma questão importante, 
porque ao ser contratada a empresa está regu-
lar, mas pode ficar inadimplente no decorrer 
do contrato, trazendo problemas sérios para a 
Administração, que acaba por ser responsabili-
zada por questões trabalhistas”, concluiu. 

Ismar Ferreira da Silva é diretor da 
Conservadora Predisul, a primeira associada 
a conquistar o Certificado de Regularidade, e 
vem mantendo-o desde então.

Como solicitar o Certificado 
de Regularidade:

Para obter o Certi-
ficado de Regularidade, 
a empresa solicitante 
precisa apresentar uma 
série de documentos que 
comprovem idoneidade 
fiscal e sindical, preen-
cher o Requerimento do 
Certificado de Regulari-
dade e o pagamento de 
uma taxa administrativa.

As Normas Gerais 
para Obtenção do Certifi-
cado de Regularidade e o 
Requerimento estão disponíveis no site do Seac-MG.

Após o levantamento dos documentos, a em-
presa solicitante deverá encaminhá-los ao Escritó-
rio Professor Jarsson Alves Pereira e Associados, 
empresa auditora independente, contratada pelo 
Sindicato.

A empresa auditora terá um prazo de 48 ho-
ras úteis para encaminhar ao Seac-MG documento 
confirmando se a empresa solicitante está apta ou 
não a receber o Certificado de Regularidade.

Quando apta: A empresa solicitante deverá re-
tirar o Certificado de Regularidade no Seac-MG 
com sede na Rua Uberlândia, 877 – Carlos Prates, 
CEP: 30.710-230 – Belo Horizonte – MG, median-
te protocolo.

Quando não apta: A empresa auditora forma-
lizará o motivo da não aptidão e o encaminhará à 
empresa solicitante.

Empresa auditora
Escritório Professor Jarsson Alves Pereira e 
Associados 
Endereço: Rua Tenente Brito Melo, 433 – Sala 503 
Barro Preto - CEP: 30.180-070 – BH – MG
Telefone: (31) 3295.4544, (entrega mediante 
protocolo).
Mais informações: 
http://seacmg.com.br/certificado-de-regularidade/



17REVISTA MOMENTO SEAC-MG

SERVIÇOS



18 REVISTA MOMENTO SEAC-MG

SERVIÇOS

Novo site: mais responsivo e com melhor navegabilidade

Os usuários já podem navegar com mais facilidade e de 
qualquer dispositivo pelo novo site do Seac-MG. Visando 
acompanhar os vários dispositivos com acesso à internet, a 
Mac Web Solutions, empresa responsável pela reformulação e 
manutenção do site, desenvolveu uma nova versão, facilitando  
ainda mais o acesso. 

A partir de um levantamento e avaliação de desempenho 
do modelo anterior, foram propostas diversas alterações de 
forma a melhorar a navegabilidade e responsividade, sem in-
terferir na identidade fidelizada junto ao público. “O objetivo 
é facilitar a visualização dos eventos e serviços, de qualquer 
dispositivo, tudo ao alcance de um clique”.

Com um design responsivo, o website foi reestruturado para 
se adaptar ao browser do usuário, independentemente, da reso-
lução de tela. O layout está fluído e variante de acordo com a 
resolução do usuário, melhorando a experiência de navegação. 

Além de ser uma tendência, o design responsivo compre-
ende um conjunto de ferramentas e técnicas modernas que de-
fine como o conteúdo será exibido ao usuário.

De acordo com a Mac Web, o site foi desenvolvido com 
tecnologia atual e continuada, em contraposição ao site ante-

rior, que utilizava uma tecnologia ultrapassada e já desconti-
nuada, pois não permitia  ao usuário efeitos visuais, melhor 
segurança e experiência melhorada. “Observamos a questão 
da responsividade, o que aumenta consideravelmente, a aces-
sibilidade do site pelos usuários”.

O nível de segurança do site em relação a invasões e ata-
ques forçados, que podem deixar um site inacessível, foi me-
lhorado de forma acentuada. “Isso garante uma continuidade 
de serviços prestados on line”.

Outras melhorias podem ser percebidas, tornando o website 
mais agradável e interativo, com a área de publicações, como 
uma novidade: a forma como o usuário pode experimentar 
uma leitura similar ao folhear uma publicação e o zoom com 
o botão central mouse, que permite aumentar e diminuir a 
visualização facilmente.

Atualmente, a média de acessos chega a três mil, atingindo 
quase 48 mil acessos em 2018.  Com o novo visual, a expecta-
tiva é um crescimento de 50% na média mensal.

 Além disso, a implantação de novos serviços e parcerias, 
agregando mais benefícios aos associados e sociedade em ge-
ral, vai contribuir para elevar o número de acessos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192018

3.049 15.598 38.474 43.708 37.129 29.488 28.337 18.100 16.820 17.746 24.210 41.470 47.966 13.345 

até abril

Acessos ao site: www.seacmg.com.br

Em 2018, foram 47.966 acessos 
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TCU orienta sobre a adequação dos contratos 
administrativos à Reforma Trabalhista

 O Tribunal de Contas da União, em 27 de março passado, 
decidiu, por meio do Acórdão 712/2019 - Plenário, que cum-
prirá à Secretaria de Gestão e à Secretaria de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais, ambas vinculadas ao 
Ministério da Economia, e ao Conselho Nacional de Justiça, 
orientarem os órgãos e entidades da estrutura administrativa 
em que se inserem para que promovam a revisão ou repactu-
ação, conforme o caso, dos contratos de prestação de serviços 
de execução indireta com dedicação exclusiva de mão de obra 
com jornada em regime de 12x36 horas.

Isto se deu em virtude das modificações trazidas pelo art. 
59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela 
Lei nº 13.467/2017, no sentido de não serem mais devidos o 
pagamento em dobro pelo trabalho realizado em feriados e o 
adicional noturno nas prorrogações de trabalho noturno, salvo 
se previstos em acordo, convenção coletiva ou em contrato 
individual de trabalho.

No mais, determinou que os mesmos organismos revisem 
as suas minutas padrão de editais e termos de referência, no 
que couber, em face do disposto no já mencionado art. 59-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivo este que versa 

sobre a jornada especial de 12x36.
O processo que resultou no Acórdão em questão teve início 

com a ciência de notificação subscrita pela Coordenadora de 
Recursos Logísticos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
que comunicou os representantes legais das empresas com 
contratos de terceirização naquele órgão acerca dos impactos 
das alterações da CLT promovidas pela Lei 13.467/2017 e 
pela MP 808/2017 nestes mesmos contratos.

Tal notificação então ressaltou que, em se tratando do regime 
especial de 12x36, deixariam de ser devidos os pagamentos em 
dobro pelo trabalho realizado em feriados e o adicional noturno 
nas prorrogações de trabalho noturno, ressalvando-se, entretan-
to, as condições mais benéficas expressamente estipuladas nos 
instrumentos normativos celebrados pelas respectivas categorias.

Segundo o relator do processo, ministro Bruno Dan-
tas, deverá haver a readequação dos contratos administrati-
vos em curso, iniciados antes ou depois da vigência da Lei 
13.467/2017, nos quais o pagamento dessas rubricas não este-
ja respaldado em expressas disposições ajustadas por acordo 
coletivo, convenção em contrato individual de trabalho, de 
forma a promover-se a exclusão desses encargos contratuais.

JURÍDICO
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Análise do cenário pós reforma trabalhista – Prevalência 
do negociado sobre o legislado X facultatividade da 
contribuição sindical

A sociedade evolui e, com ela, evoluem as relações inter-
pessoais e de trabalho. Mas a legislação nem sempre evolui 
na mesma velocidade. Passa então a ser defasada e não mais 
atender às necessidades da sociedade. 

É o caso da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
que data da década de 1940. Trata-se de um instrumento que 
compilou a legislação já existente sobre direito do trabalho, ou 
seja, leis mais antigas que a própria CLT. 

Assim, a Lei nº 13.467 de 2017, chamada de Reforma Tra-
balhista, alterou diversos dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, sob a justificativa, exatamente, de 
necessidade de adequação da norma celetista às relações de 
emprego da atualidade.

Observa-se no próprio Projeto de Lei que antecedeu a Re-
forma que o objetivo foi de valorização da negociação cole-
tiva e combate à informalidade da mão-de-obra no país:

“[...]O amadurecimento das relações entre capital e trabalho 
vem se dando com as sucessivas negociações coletivas que 
ocorrem no ambiente das empresas a cada data-base, ou fora 
dela. Categorias de trabalhadores como bancários, metalúrgi-
cos e petroleiros, dentre outras, prescindem há muito tempo 
da atuação do Estado, para promover-lhes o entendimento 
com as empresas. Contudo, esses pactos laborais vem tendo 
a sua autonomia questionada judicialmente, trazendo insegu-
rança jurídica às partes quanto ao que foi negociado. Deci-
sões judiciais vem, reiteradamente, revendo pactos laborais 
firmado entre empregadores e trabalhadores, pois não se tem 
um marco legal claro dos limites da autonomia da norma co-
letiva de trabalho. [...] 1

Bárbara Lemos Lameiras 
Advogada especialista 
em Direito do Trabalho

D
iv
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o

1   OLIVEIRA, Ronaldo Nogueira de. Projeto de Lei 6787 de 2016. Altera 
o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis 
do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre 
eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre 
trabalho temporário, e dá outras providências. p. 7.Disponível em https://
www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas/
discursos-em-destaque/projeto-de-lei-no-6787-2016-reforma-trabalhista/
projeto-de-lei-no-6787-2016-reforma-trabalhista 

... “que é fundamental a conscien-
tização, não só dos trabalhadores, 
mas também dos empregadores, 

sobre a importância do papel 
dos sindicatos na defesa 

de seus direitos ...”
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Tal objetivo coloca em evidência a importância dos Sindi-
catos no Direito do Trabalho brasileiro, que são os responsá-
veis por negociar e assegurar o cumprimento de normas cole-
tivas e dos direitos do trabalhador e do empregador.

Tamanha a importância do tema, o regime sindical vem 
previsto na Constituição Federal como um direito social fun-
damental, estando prevista, também na Constituição, a obriga-
toriedade da participação sindical nas negociações coletivas.

Nesse sentido, é necessária uma análise crítica sobre algu-
mas das alterações trazidas pela Lei 13.467/17, com enfoque no 
direito coletivo: a extinção da compulsoriedade do pagamento 
da contribuição sindical em contraponto à nova regra de preva-
lência do negociado sobre o legislado com a ampliação do rol 
de direitos que podem ser tratadas por negociação coletiva. 

Sabemos que o tema – contribuição sindical - já foi objeto 
de discussão no próprio Supremo Tribunal Federal que, no jul-
gamento da ADI nº 5.794, entendeu, por maioria de votos, que 
o dispositivo legal que exige a autorização prévia do trabalha-
dor para desconto da contribuição sindical é constitucional.

No entanto, não pode o tema se esgotar no julgamento do 
STF, diante da tamanha relevância e possíveis consequências que 
serão (e já estão sendo) vivenciadas após a Reforma Trabalhista.  

Não se trata de constitucionalidade ou inconstitucionalida-
de, apenas, mas da própria proteção ao trabalhador e garantia 
ao empregador. 

Nesse contexto, como conjugar a retirada de fonte de renda 
dos sindicatos com a valorização e prevalência das negocia-
ções coletivas?  

A retirada do caráter obrigatório da contribuição sindical, 
por acarretar em redução de arrecadação dos sindicatos, impli-
ca em perda de força e representatividade? 

Seria compatível a previsão legal de prevalência das nego-
ciações coletivas até mesmo sobre a Lei em certos temas, no 
mesmo momento em que se torna facultativo o recolhimento 
de uma importante fonte de renda dos sindicatos?

Como os sindicatos continuarão cumprindo sua obriga-
ção constitucional de representação e participação em con-
venções coletivas com a redução das fontes de custeio da 
atividade sindical?

Seria uma forma de que os sindicatos fossem mais efetivos 
e mais representativos, já que passam a ter que buscar filiados 
para garantir receita?

Diversos são os questionamentos possíveis. Não preten-
demos aqui, de forma alguma, esgotar o tema, apontar cer-
to e errado, ou mesmo encontrar uma resposta definitiva. A 
pretensão é apenas a de propiciar a reflexão e discussão a 
caminho de uma possível solução, mantendo o assunto em 
voga para que não se encerre na decisão do Supremo Tribu-
nal Federal.  

Certo é que o novo contexto demonstra, mais que nunca, que 
é fundamental a conscientização, não só dos trabalhadores, mas 
também dos empregadores, sobre a importância do papel dos 
sindicatos na defesa de seus direitos e consequentemente, a va-
lorização de tais entidades, sem esquecer-se da necessidade de 
participação ativa dos próprios trabalhadores e empregadores nas 
negociações coletivas. 
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Acordos extrajudiciais em mais de 50% dos débitos 
com a sindical

Mais de 50% dos débitos com a Contribuição Sindical Pa-
tronal terminam em acordos extrajudiciais, e mais de 80% das 
empresas estão em dia com o pagamento das parcelas acorda-
das.  Esse é o balanço da campanha “ Direito Sim. Inadimplên-
cia  Não!”, promovida pelo Sindicato das Empresas de Asseio 
e Conservação do Estado de Minas Gerais (Seac-MG), a partir 
de  2016,  para cobrar as empresas inadimplentes com a Con-
tribuição Sindical Patronal entre os anos de 2012 e 2017. Todas 
as empresas inadimplentes são notificadas, extrajudicialmente, 
abrindo a via do diálogo para facilitar as negociações.   

A fim de agilizar o processo de cobrança, tendo como princí-
pio viabilizar os acordos extrajudiciais, o Sindicato montou uma 
assessoria específica para atender às demandas referentes à Con-
tribuição Sindical, cujo recolhimento é obrigatório até 2017. 

Conforme avaliou o advogado Sebastião Carlos Ferreira, res-
ponsável pela Assessoria de Cobrança das Contribuições Sindi-
cais do Seac-MG, o resultado da campanha é bastante positivo. 
“Mais de 50% das cobranças terminam em acordos extrajudi-
ciais, feitos diretamente no Sindicato, que objetiva o diálogo com 
as empresas a fim de evitar a via judicial, que só traz mais prejuí-
zos para os envolvidos”.

AGE aprova parcelamento de débito
Pela negociação administrativa, a empresa inadimplen-

te também pode parcelar o débito, conforme autorização de 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), do dia 09/05/2017, 
dentro dos limites determinados pela CLT. “É possível o 
parcelamento do débito relativo a cada competência de con-
tribuição devida pela empresa, respeitando-se o mínimo de 
uma competência/ano por parcela, que poderá ser feita mês a 
mês”, lembrou Sebastião Ferreira. 

Assim, por exemplo, a empresa que estiver devendo as 
competências 2015 e 2016, após incluídos juros, encargos 
e correção monetária, poderá  quitar uma parcela por mês, 
cada uma referente a uma competência.

Flexibilidade
Apesar de eleger a via extrajudicial para cobrar os débi-

tos, o Sindicato não consegue evitar o ajuizamento de ações 
de cobrança. Muitos são os obstáculos que impedem o suces-
so das tratativas extrajudiciais, como dificuldades em encon-
trar os devedores, falência, crise financeira, inatividade das 
empresas e falta de interesse.

Segundo o advogado, a via judicial é último recurso. “Mes-
mo assim, buscamos flexibilizar ao máximo e dentro do que 
determina a lei, o pagamento do débito, o que é bom não só 
para as empresas inadimplentes, mas para a entidade sindical, 
que tem como obrigação garantir a isonomia entre as empresas 
representadas”, lembrou.

Nova oportunidade
As empresas, que já foram notificadas, terão nova oportunida-

de de negociar os débitos referentes aos anos de 2012 a 2017.  “O 
objetivo do Sindicato é a negociação, evitando a judicialização, 
mas se essa via se esgota, não há alternativa senão o ajuizamento 
das ações de cobrança, cumprindo o que determina a lei”, reiterou. 

É claro que as ações de cobrança pesam ainda mais para as 
empresas inadimplentes. Além dos honorários advocatícios, os 
devedores têm que arcar com custas judiciais no percentual de 
2% sobre o valor da condenação, honorários de sucumbência fi-
xados em até 20% sobre a condenação, além, é claro, do paga-
mento das Contribuições Sindicais Patronais vencidas até 2017, 
devidamente atualizadas. 

Como negociar os débitos
Para isso, a Assessoria de Cobrança está à disposição das em-

presas para esclarecer dúvidas quanto às contribuições sindicais 
devidas, legislações pertinentes, metodologia de cálculo dos va-
lores devidos, incluindo os juros e multas. “Quanto mais cedo ne-
gociar, menor será o prejuízo e maiores as chances de solucionar 
os débitos com o Sindicato”.

O Código de Processo Civil - CPC/2015 positivou uma tendência no Judiciário de resolução de conflitos de forma consensual: me-
diação e conciliação, por meio de acordos judiciais e extrajudiciais. No entanto, a desjudicialização, ou seja, evitar que as demandas 
cheguem ao Judiciário, acaba sendo menos onerosa, mais célere e benéfica para as partes. Por isso, o incentivo aos acordos extraju-
diciais é a estratégia do Seac-MG para solucionar os débitos com as contribuições sindicais patronais em atraso entre 2012 a 2017. 
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Dr. Sebastião Carlos Ferreira, coorde-
nador da Assessoria de Cobrança

A campanha visa, principalmente, defender o direito 
e os interesses das empresas adimplentes, que pagam re-
gularmente as contribuições sindicais patronais, e que são 
vítimas da concorrência desleal daquelas que não honram 
seus compromissos com a Categoria Econômica. 

Até a Reforma Trabalhista, o recolhimento da Con-
tribuição Sindical era obrigatório por força dos artigos 
578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT. Mesmo assim, o índice de inadimplência era alto. 
“Muitas empresas atrasavam o recolhimento, trazendo 
prejuízos para aquelas que estavam em dia com a obriga-
ção”, destacou o advogado.  

Ao adotar a medida de combate à inadimplência, o 
Sindicato está cumprindo o que determina o art. 606 da 
CLT, que impõe às entidades sindicais a cobrança judicial 
em caso de inadimplência. As empresas em atraso estão 
sujeitas a juros, multas e correção monetária e proibidas 
de receber registro, licença ou alvará de funcionamen-
to ou de participar de licitações públicas. “Vale destacar 
que a Reforma Trabalhista não alterou o art. 606, que 
autoriza a cobrança dos débitos em atraso”, destacou.

QUESTÃO DE ISONOMIA E DIREITO

PENALIDADES PARA AS EMPRESAS INADIMPLENTES (art. 600, CLT):

• Multa de 10% nos primeiros 30 dias + 2% por mês subsequentes de atraso
• Juros de mora de 1% ao mês
• Correção monetária

Outras penalidades previstas na CLT 
• Impedimento em licitações públicas (art. 607)
• Proibição de registro, licença ou alvará de funcionamento do estabeleci-
mento (art. 608, CLT)
• Proibição de renovação de atividades do estabelecimento (art. 608, CLT)
• Multas da fiscalização do MTE de 7,5657 a 7,565,6943 Ufir

E para o Seac-MG, é ainda mais oneroso.
Isso porque atinge, indiretamente, as empresas que pagam em dia as contri-
buições sindicais, pois geram custos com assessoria jurídica especializada, 
manutenção do sistema especifico para cálculo, correios, custas judiciais 
nas ações de execução, dentre outros.

“Buscamos flexibilizar ao máximo e 
dentro do que determina a lei, fazendo 
parcelamentos conforme autorizado em 
AGE, realizada em 2017”.

Dra. Bárbara Lameiras, advogada da 
Assessoria de Cobrança

“O número de acordos extrajudiciais 
poderia ser bem maior se houvesse me-
lhor entendimento quanto à obrigatorie-
dade do recolhimento da contribuição 
sindical até 2017, e também do custo da 
via judicial para os inadimplentes ”.

Dr. Rodrigo Costa, advogado da 
Assessoria de Cobrança 

“Com muito diálogo, estamos fechan-
do acordos exitosos com empresas da 
capital e Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, sendo que 80% delas honram o 
pagamento  das parcelas do acordo”.

A empresa inadimplente, notificada ou não, pode entrar em contato 
com a Assessoria de Cobrança, por e-mail ou telefone, para agendar 

um horário: cobranca3@seacmg.com.br, 
adv.sebastiaoferreira@gmail.com ou pelo telefone: (31) 3278.3008

Art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
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As boas práticas da conciliação nos processos de 
cobrança das contribuições sindicais patronais  

Quando uma pessoa, seja ela física 
ou jurídica, recebe uma intimação para 
comparecer em uma audiência judicial, 
já surgem várias incertezas e inseguran-
ças em relação ao processo. Vou ter que 
contratar advogado? Se eu não compa-
recer à audiência, o que acontece? E se 
eu não tiver dinheiro para pagar, vou ser 
preso? Essas dúvidas são normais e ron-
dam a cabeça de muitas pessoas. Entre-
tanto, não é bem assim que acontece na 
realidade dos casos.

Um dos principais nortes do Direito 
do Trabalho é pacificar as divergências 
decorrentes das relações, utilizando-se, 
segundo a doutrina majoritária traba-
lhista, dos meios de solução dos confli-
tos que são: a autotutela ou autodefesa, 
autocomposição e heterocomposição. 

Hoje em dia, as conciliações são, 
sem sombra de dúvidas, a melhor opção 
para pôr termo a um processo judicial 
de maneira rápida e sem ser desgastante 
para as partes. Essa é a política do Sindi-
cato das Empresas de Asseio e Conser-
vação de Minas Gerais (Seac-MG) que 
vem privilegiando acordos em todas as 
demandas judiciais de cobrança das con-
tribuições sindicais em atraso, visando 
atender às expectativas e necessidades 
de cada um, dentro dos limites da pos-
sibilidade e razoabilidade que norteiam 
a prática.

E é com este espírito conciliador que 
no ano de 2018, o setor de Cobrança Sin-
dical, por meio da sua equipe qualificada 
formada pelos advogados – Dra. Bárba-
ra Lameiras, Dr. Rodrigo Costa e Dr. Se-
bastião Ferreira, conseguiu firmar acor-
dos judiciais e extrajudiciais em mais de 
50% das demandas. Todas as empresas 
foram, devidamente, notificadas, extra-
judicialmente, dos débitos das contri-
buições sindicais, referentes aos anos 
de 2012 a 2016. E ainda,  80% dessas 
empresas honraram com os pagamentos 
das parcelas do acordo. Com isso, vários 
processos que se desdobrariam em idas 
e vindas ao Judiciário, com interposição 
de diversos recursos e desgastes desne-
cessários, findaram-se em pouco tempo 
com a composição amigável.

Ressalta-se que, com o advento da 
Reforma Trabalhista, em vigor com a 
Lei 13.467/2017, a contribuição sindical 
não tem mais o condão obrigatório, a 
teor do art. 578 da CLT, sendo o descon-

to condicionado apenas à autorização 
prévia e expressa das categorias profis-
sionais e econômicas. Porém, o caráter 
tributário dessas contribuições persiste, 
e aquelas contribuições sindicais venci-
das e não pagas do período compreendi-
do entre os anos de 2014 a 2017, ou seja, 
anteriores a entrada da nova legislação 
trabalhista, ainda são exigíveis e passi-
veis de cobrança, por força do art. 606 
da CLT.

Importante mencionar também 
que a receita advinda dos pagamentos 
das contribuições sindicais patronais, 
realizados pelas empresas, é recebida 
pela Caixa Econômica Federal, sendo 
esta responsável em distribuir as quotas 
de todas as entidades recebedoras, da 
seguinte forma: 60% (sessenta por 
cento) ao sindicato respectivo, no caso 
o Seac-MG; 20% (vinte por cento) para 
a conta especial de emprego e salário, 
administrada pela União Federal; 15% 
(quinze por cento) para a federação 
pertinente, e 5% (cinco por cento) à 
confederação correspondente.

Assim, como observado, são vários 
os setores beneficiados com o pagamen-
to da Contribuição Sindical.

Por isso, antes mesmo de se ajuizar 
ação de cobrança e também no curso 
desta, o Seac-MG tenta ao máximo a 
composição de acordo, atendendo ao 
melhor interesse entre as partes, já que 
assim, evita maiores litígios e impasses 
desnecessários, sendo esta a maior ca-
racterística do setor de cobrança sindical 
– a celebração de acordos.

RodRiGo TAdEu 
dA SilvEiRA CoSTA

Advogado Especialista em Direito 
Contratual e do Trabalho
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30 de maio: mobilização nacional contra a alta carga 
tributária

Os mineiros já pagaram, somente em abril/2019, mais de 
R$ 60 bilhões com a astronômica carga tributária, que limita 
o poder de compra da população, contribui para falir empre-
sas e trava o crescimento econômico. Os dados são do im-
postômetro, medidor de impostos da Associação Comercial 
de São Paulo (SP), que também registrou o valor pago pelos 
brasileiros nesse período: R$ 855,2 bilhões. Em contrapartida, 
estima-se o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
1,71%, uma previsão bastante negativa.

Para se ter uma ideia,  o Brasil é o 14º no ranking de 30 
países que mais arrecadam impostos, e o último que melhor 
retorna o dinheiro para a população. O Brasil ocupa o 79º lu-
gar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
classificação que vai de zero (nenhum desenvolvimento hu-
mano) a um (desenvolvimento humano total) e quanto mais 

próximo de um, maior é o 
desenvolvimento do país.  
O brasileiro trabalha em 
média 153 dias (cinco me-
ses) por ano só para pagar 
impostos.

Mas números tão de-
sanimadores já mobilizam 
os contribuintes de todo 
o país para dizer um bas-
ta. Em Belo Horizonte, a 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL/BH), parceira 
do Seac-MG, já se prepara 
para o Dia Livre de Im-
postos (DLI), movimento nacional, marcado para o dia 30 de 
maio. A CDL/BH e a CDL Jovem realizam esse movimento 
há 13 anos. 

O DLI nasceu para manifestar a insatisfação dos brasilei-
ros com a tributação abusiva, imposta pelo governo e sem o 
devido retorno. Neste dia, os lojistas participantes vão comer-
cializar seus produtos com descontos no valor que, normal-
mente, é consumido por taxas de tributação, sendo assim, ar-
cando eles mesmos com os impostos descontados naquele dia.

Para o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, “é 
importante ressaltar que, com uma possível redução dos impos-
tos, o ganho para os contribuintes não refletiria diretamente nos 
salários, mas na renda disponível, já que todos nós gastaríamos 
bem menos na compra de um imóvel, de um carro, de uma TV 
ou de um par de sapatos, por exemplo. Consequentemente, con-
sumiríamos mais e melhor”, analisa.

Que a carga tributária no Brasil é altíssima, isso não é novidade para ninguém. Mas qual o papel que os contribuintes, entre 
eles empresas, têm nesse contexto? Pagar e pagar. Retorno? Quase nenhum. O país está sucateado, crescimento econômico 
baixo e insustentável; desemprego alto; faltam educação e saúde; sem incentivos para empresas, e muito mais. No setor de 
Asseio e Conservação, não é diferente. As empresas estão sufocadas com os altos impostos. Então, é hora de reagir à carga 

tributária astronômica, que não traz retorno.  É por essas e por outras, que o Seac-MG apoia o movimento Dia Livre de 
Impostos, no próximo dia 30 de maio. 

Presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva

Cerca de 2,4 mil empresas em 300 cidades brasileiras já aderiram 
ao Movimento DLI  
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“Os brasileiros arcam com impostos altos, mas não 
têm o retorno esperado dos governos federal, estadual 
e municipal em investimento sociais, saúde, educação, 
transporte e segurança”, completa. “Temos que lutar 
para que o Brasil passe por uma reforma tributária que 
conceda um novo fôlego aos negócios, fomentando o 
desenvolvimento econômico nacional e, consequente-
mente, contribuindo com a geração de mais empregos 
e renda. Somente assim estaremos no caminho do de-
senvolvimento”, completa o presidente da CDL/BH.

Tributos pesam sobre a remuneração 
chegam a 29,60%

De acordo com o consultor econômico da Febrac, 
Vilson Trevisan, as atividades de serviços terceirizados 
possuem uma carga extraordinária sobre a remunera-
ção, chegando a 29,60%. 

“Atualmente, os direitos trabalhistas/folha de paga-
mento representam 80%, desses, os tributos abocanham 
12,79%, somados aos encargos sobre a remuneração 
de 29,60%, totalizando 42,39% para cada R$ 1,00 de 
remuneração mensal”. Nesse percentual, segundo ele, 
há custos dos tributos sobre a fatura de serviços de 
14,25%, que resultam 49,43%. “O empregado ainda, 
contribui com mais 11%, totalizando ao todo 60,43% 
de tributos para cada real remunerado”. 

Para o consultor, as reformas tributária e da previ-
dência são necessárias e imediatas, pois o empresário 
não pode suportar tributos que não trazem qualquer 
benefício à sociedade. “Hoje, o tributo deveria ser de-
nominado de confisco”, conclui Vilson Trevisan.

Reforma Tributária não pode mais ser adiada 

Carga tributária sufoca prestadoras de serviços

O presidente do Seac-MG e da Federação Nacional das Empresas 
Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), Renato 
Fortuna Campos, reforça que a elevada carga tributária é um grande 
obstáculo para as empresas do segmento, pois limita o crescimento e 
inibi a abertura de novos postos de trabalho. “Reconheço que os im-
postos são necessários, mas que o atual sistema deve ser reformulado 
a fim de se tornar menos complexo, mais eficiente e menos oneroso, 
com o devido retorno para a sociedade com investimentos e políticas 
públicas”.  

Segundo Renato Fortuna, a Febrac e os Seacs já estão mobiliza-
dos a favor da Reforma Tributária. O Plano de Governança Sindical 
(Plansind) da Gestão 2019/2022 prevê a instituição de Comissões de 
Trabalho para ampliar a participação e representatividade do setor. “A 
Comissão de Trabalho da Reforma Tributária já foi instituída por meio 
de portaria, e se reúne, mensalmente, antes das assembleias da Febrac, 
em Brasília (DF), acompanhado de perto as movimentações no Con-
gresso, com suporte da consultoria econômica da Federação”.

Mais informações: www.dialivredeimpostos.com.br

O presidente da Febrac e do Seac-MG, Renato Fortuna Campos, o presidente da Federação Nacional das Empresas de 
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), Jefferson Furlan Nazário, e Sérgio Approbatto Machado Júnior foram 
nomeados subcoordenadores da Câmara Brasileira de Serviços (CBS) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). A Portaria nº 018/2019 foi assinada no dia 07 de maio pelo Coordenador da CBS-CNC, Luiz 
Gastão Bittencourt da Silva.

Em dia com a CNC
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Fethemg 30 anos: presidente do Seac-MG e Febrac 
participa de diálogo com entidades sindicais

As comemorações dos 30 anos de fundação da Fede-
ração dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do 
Estado de Minas Gerais (Fethemg) aconteceram entre os 
dias 1 e 3 de maio, no Hotel Diamantina, em Guarapari 
(ES). O evento reuniu sindicalistas de entidades laborais 
e patronais, dentre eles, do Seac-MG, representado pelo 
presidente Renato Fortuna Campos, que participou do tema 
“Diálogo com as entidades patronais”.

O presidente da Fethemg e do Sindeac, Paulo Roberto 
da Silva, justificou o evento, que aconteceu na colônia de 
férias do Sindicato dos Trabalhadores, na Praia do Morro:  
“São três décadas de lutas, conquistas e a consolidação de 
uma entidade democrática e aberta”. Segundo ele, o Se-
minário Comemorativo foi uma oportunidade de ampliar 
o conhecimento sobre temas que impactam a sociedade, 
aprimorando a prática sindical. 

E para o presidente do Seac Minas e da Federação Na-
cional das Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio e 
Conservação (Febrac), Renato Fortuna Campos, a práti-
ca sindical das entidades do setor mostrou que o diálogo 
permeia todas as negociações, onde o espaço para deba-
tes e parcerias levou, inclusive, à implantação do Núcleo 
Intersindical de Conciliação Trabalhista (Ninter) em Belo 

Horizonte, coordenado 
pelo professor e juris-
ta, Antônio Gomes de 
Vasconcelos, do Pru-
nart/UFMG1.   

Apesar dos interes-
ses, a princípio, diver-
gentes, Renato Fortuna, 
defende que as entida-
des sindicais precisam 
caminhar juntas, porque 

também há objetivos comuns. “As relações do Seac com os 
sindicatos laborais de Minas sempre foram fraternas, e vêm 
amadurecendo a cada ano, a cada processo de negociação 
coletiva. Há respeito recíproco, fundamental para ações que 
impactam, diretamente, o setor, considerando que a relação 
trabalhador/empregador é simbiótica, ou seja, não existe em-
presa sem trabalhador e trabalhador sem empresa”.

Com base na experiência sindical, o presidente do Seac-MG 
e Febrac afirmou que percebe um nível de organização maior nas 
relações sindicais em Minas se comparado a outros Estados. 

Os temas das palestras foram: a 4ª Revolução Industrial,  
com o mestre em Sociologia e professor titular da UFMG, 
Jorge Alexandre Barbosa Neto; A Reforma Tributária, com 
Cláudio Simões Salim, Administrador e Contador e profes-
sor universitário da UFES; e Reforma Política, com Marcelo 
Martins Vieira, doutor em Ciência Política, professor Adjun-
to e coordenador do Centro de Política Comparada da UFES.

1   Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 
(Prunart/UFMG). Participam do Ninter o Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas Gerais (Sindilurb); Sindicato dos 
Condomínios Comerciais e Residenciais e Mistos de Belo Horizonte e Região Metropolitana (Sindicon) e o Sindicato dos Trabalhadores (Sindeac BH).

Marcos Vinicius Rocha Savoi (presidente do Sindilurb); 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz (Presidente do Sindicon), 

Paulo Roberto da Silva e Renato Fortuna Campos
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A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Ser-
viços de Limpeza e Conservação (Febrac) e da Federação 
Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores 
(Fenavist) promoveram, no dia 30 de abril, em Brasília (DF) o 
Encontro dos assessores jurídicos dos sindicatos das empresas 

de Asseio e Conservação e da Segurança Privada. O evento é 
realizado semestralmente.

Durante a abertura, o presidente da Febrac, Renato Fortuna 
Campos, também presidente do Seac-MG,  destacou a impor-
tância da reunião para o setor, quando são debatidos diversos 
assuntos que impactam, diretamente, o segmento, bem como 
ações estratégicas conjuntas em defesa das empresas prestado-
ras de serviços.

A pauta incluiu a discussão da Lei Geral de Proteção de Da-
dos, Medida Provisória n.º 873/19 (Contribuição Sindical), res-
ponsabilidade civil e criminal de gestores condominiais diante 
da terceirização descuidada, aprendiz e portador de necessida-
des especiais nas CCTs,  dentre outros temas relevantes. 

O Assessor Jurídico do Seac-MG, Giordano Adjuto, parti-
cipou da reunião que, segundo ele, proporciona um ambiente 
de intercâmbio de experiências e de atualizações de teses ju-
rídicas, o que facilita prestar às empresas uma assessoria em 
sintonia com as tendências e necessidades do setor. 

REPRESENTATIVIDADE

Florianópolis (SC) vai sediar o 36º Geasseg 
O Seac-MG participou da 35ª edição do Encontro dos Exe-

cutivos dos Sindicatos de Empresas de Asseio e Segurança 
(Geasseg), realizado em Brasília (DF), entre os dias 17 e 19 de  
março de 2019. Representaram o sindicato mineiro o assessor 
jurídico, Giordano Adjuto, e a gerente executiva, Catarina Cri-
zologo. O evento foi promovido pela Federação Nacional das 
Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação 
(Febrac) e pela Federação Nacional das Empresas de Segurança 
e Transporte de Valores (Fenavist).

O evento foi aberto pelo presidente da Febrac e do Seac-MG, 
Renato Fortuna Campos, e pelo vice-presidente da Fenavist 
para Assuntos Financeiros, Urubatan Estevam Romero. 

A pauta do 35º Geasseg incluiu oficinas de planejamento 
coordenadas pelo consultor Renato Santos, com foco em novos 
produtos e serviços a serem oferecidos aos associados, com 
fins de fortalecer a representatividade e melhorar a receita dos 
sindicatos. 

O encontro também contou com a participação das assesso-
ras jurídicas da Febrac e da Fenavist, Adriana Saliba e Soraya 
Cardoso Santos, respectivamente, apresentaram os Institutos 

das entidades (INEAC e INASEP).  
Os geasseguianos elegeram a cidade de Florianópolis, em 

Santa Catarina, para sediar o 36º Geasseg, previsto para no-
vembro/2019. 

Minas participa de encontro jurídico, em brasília (DF)

Auditório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), em Brasília/DF.

Geasseguianos  também prestigiaram festa de 
30 anos da Fenavist
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ARTIGO 

Gestão Trabalhista Estratégica

Nos dias de hoje basta olhar ao nos-
so redor para enxergar um mundo muito 
diferente daquele que conhecíamos há 
bem pouco tempo. Um mundo não li-
near – onde os assuntos se misturam e 
se recombinam –, interconectado, multi-
disciplinar e exponencialmente imprevi-
sível. Não estamos vivendo uma “era de 
mudanças”, mas sim uma “mudança de 
era”. E em uma velocidade jamais expe-
rimentada.

Na história da humanidade tivemos 
três grandes eras: a agrícola, a industrial 
e, agora, a digital. Isso significa que em 
apenas dois momentos nós seres huma-
nos tivemos que enfrentar transforma-
ções tão radicais. Somente nesses dois 

momentos de transição fomos educados 
para operar num sistema, mas tivemos 
que – por conta própria – aprender a ope-
rar em outro completamente diferente.

Revolução Digital
Vivemos tempos em que novas 

ideias surgem a todo momento, com a 
capacidade de desmoronar verdades da 
noite para o dia. Uber, Amazon, Airbnb 
e Spotfiy são apenas alguns exemplos 
de tecnologias que vem transformando 
os mercados de mobilidade urbana, co-
mércio, hospedagem e música, respecti-
vamente. E a tendência é que os modelo 
de plataformas de negócios se expanda 
cada vez mais. 

Recentemente a própria Uber anun-
ciou o desenvolvimento de sistema de 
contratações sob demanda para diversos 
trabalhos temporários em eventos e em-
presas, chamado “Uber Works”. 

Garçons e seguranças estão na lista 
de vagas, que começariam com 1.099 
contratos independentes. A princípio es-
ses serviços, muitos deles noturnos ou 
de final de semana, poderiam ser ofere-
cidos aos próprios motoristas indepen-
dentes que já trabalham para a Uber1. 

Não seria, então, chegada a hora de 
repensarmos a forma como estruturamos 
as empresas, os empregos e o trabalho?

impacto nas Relações de Trabalho
Estamos diante de um efeito domi-

nó que nos levará para a mudança mais 
radical também na história do trabalho. 
Podemos arriscar que num futuro próxi-
mo, as empresas não serão mais como 
hoje. Cada vez mais os freelancers/au-

tônomos/profissionais liberais ganharão 
espaço no contexto corporativo.

As profissões (condição estática) 
tenderão a ser substituídas por ativida-
des (condição fluida) conforme as com-
petências e aptidões dos prestadores de 
serviços. Apple, Google e IBM são algu-
mas dentre várias grandes corporações 
norte americanas que já não exigem 
diploma universitário para o preenchi-
mento de vagas. De supervisão e gerên-
cia, inclusive.

As empresas (estáticas) darão lu-
gar a grupos de trabalho (fluidos), que 
se reunirão ao redor de propósitos co-
muns. Não haverá cargos (estáticos), 
mas funções momentâneas (fluidas). As 
jornadas de trabalho pré-determinadas 
(estáticas) tenderão para uma auto-orga-
nização no formato que melhor servir ao 
grupo (fluido).

Todos nós teremos cada vez mais fle-
xibilidade e oportunidades para ir e vir. 
Mas essa liberdade cobra um preço. Te-
remos que nos acostumar com um novo 
tipo de organização, muito menos pa-
ternalista em relação às que temos hoje. 
Um sistema mais horizontal exigirá que 
todos aqueles inseridos nas organiza-
ções produtivas tenham postura de dono 
ou intraempreendedora.

Os funcionários terão que despertar 
a autogestão, capaz de realizar tarefas 
com menos cobrança exterior. Gerentes 
e diretores terão que aprender a trabalhar 
sem hierarquia, em organismos onde to-
dos percebem-se capazes e responsáveis 
pela geração de resultados. Os empresá-
rios terão que derreter suas atuais estru-
turas empresariais em favor de modelos 

GioRdANo AdJuTo TEixEiRA
Assessor Jurídico do SEAC-MG, 

Membro da Comissão de Direito Sindical 
da OAB/MG, Advogado especialista em 

Direito do Trabalho e Sindical, MBA 
em Gestão Integrada da Qualidade, 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
do Trabalho, Sócio e Palestrante da 

Methodus Treinamento Empresarial.
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1  Fonte: https://exame.abril.com.br/negocios/uber-lancara-servico-para-trabalhos-temporarios-de-garcom-a-seguranca/
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distribuídos. Mas, principalmente: terão 
o dever de compartilhar a sua consciên-
cia empreendedora – a capacidade de re-
alizar – com seus colaboradores.

O futuro é implacável. Ele não chega 
ao mesmo tempo para todo mundo. Mas, 
invariavelmente, chega. Estejamos, por-
tanto, atentos e nos preparemos para não 
sermos engolidos pela revolução digital.

eSocial
O cenário trabalhista brasileiro tam-

bém está sendo impactado pelas inova-

ções tecnológicas. Finalmente o eSocial 
se tornou uma realidade. 

O sistema de escrituração digital 
das obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas é o maior e mais complexo 
projeto que integra o SPED2. Tem por 
objetivo centralizar a coleta de Informa-
ções e possibilitar aos órgãos participan-
tes – Receita Federal, Secretaria do Tra-
balho e da Previdência, INSS e Caixa 
Econômica Federal – a utilização de tais 
informações para fiscalização do cum-
primento da legislação e para a apuração 

de tributos, através de um paradigma 
completamente diferente daquele “ana-
lógico” anteriormente existente. Veja o 
seguinte quadro comparativo:

2  Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED) é composto pelos Módulos Conhecimen-
to de Transporte eletrônico (CT-e), Escrituração 
Contábil Digital (ECD), Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), EFD-Contribuições, Escrituração 
Fiscal Digital – EFD ICMS IPI, Escrituração 
Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf), e-Financeira, Manifesto 
Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e), além do eSocial.

Modelo Anterior Modelo Atual (eSocial)

Aditar o passado Monitoramento contínuo

Por estabelecimento Por empresa

Conferência manual Auditoria eletrônica (cruzamento de bases de dados por robôs)

Fontes específicas Múltiplas fontes

Amostragem Integralidade

Provas em papel Evidências eletrônicas

Fiscalização “in loco” Fiscalização a distância e autuação eletrônica

ARTIGO

Gestão Estratégica 
Nesta nova realidade, a gestão estra-

tégica se impõe como fundamental, seja 
visando a segurança jurídica da empresa 
por meio da conformidade das rotinas 
e práticas às normas trabalhistas (esta-
do de compliance), seja como fator de 
vantagem competitiva, capaz de reduzir 
custos e maximizar resultados através da 
otimização administrativa.

Para tanto torna-se a necessária uma 
nova cultura empresarial, com o deslo-
camento do foco meramente operacional 
para o estratégico, baseado na coleta de 
informações por meio de indicadores pre-
cisos decorrentes de soluções tecnológicas 
de gestão, capazes de subsidiar diagnós-

ticos organizacionais, propor melhorias e 
avaliar os resultados das ações tomadas.

Riscos Trabalhistas
Todo e qualquer empresário no exer-

cício de suas atividades sujeita-se a ris-
cos. Sejam eles externos, tais como os 
movimentos dos concorrentes, consumi-
dores, oscilações do mercado financeiro 
e meio ambiente, novas tecnologias, mu-
danças regulatórias e de leis, ou internos, 
derivados de processos, sistemas, pesso-
as, infraestrutura, governança e gestão. 

Nesse aspecto, as relações trabalhistas 
merecem particular atenção, estando as 
empresas cada vez mais expostas à medi-
da que sofrem os impactos da revolução 

digital e transparência de dados sensíveis.
Fundamental, portanto, que as cor-

porações possuam processos estabeleci-
dos para análise e tratamento de riscos 
com enfoque estratégico, não só como 
forma de redução de passivo, mas tam-
bém voltados para a geração de resulta-
dos gerenciais e financeiros.

oportunidade de melhoria
Os empresários precisam enxergar 

o novo cenário sob uma nova ótica. 
Como uma janela de oportunidades que 
se abre. Deve refletir sobre o quanto po-
derão ganhar ao se adequarem às novas 
exigências legais e de mercado, tornan-
do-se mais eficientes e competitivos. 
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E a Reforma da Previdência...  

A Reforma da Previdência foi considerada constitucional 
e aprovada pela Comissão e Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara dos Deputados, no dia 23/04, seguindo para a co-
missão especial. Foram retiradas do texto duas medidas que 
desonerariam o empregador, reduzindo o custo dos trabalha-
dores para as empresas, como o fim da multa rescisória de 
40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) para os trabalhadores já aposentados e a ex-
tinção da obrigatoriedade por parte das empresas de recolher 
ao FGTS o percentual de 8% do salário para os trabalhadores 
aposentados. 

Contudo, a PEC propõe a capitalização como novo regi-
me de contribuição, substituindo o atual modelo de reparti-
ção. Essa medida desoneraria em 20% a folha de pagamento 
das empresas, pois cada trabalhador contribuiria para pagar a 
própria aposentadoria no futuro, como já funcionam os fun-
dos de previdência privada. 

No entanto, Anderson Avelino aponta dois aspectos que 
podem comprometer a categoria econômica e, mais ainda, a 
classe trabalhadora, como o aumento da informalidade e re-
dução do dinheiro em circulação. “Ao contrário do que pensa 
o governo, acredito que o empresariado não vai reverter essa 
economia para contratar mais trabalhadores. Até porque, acre-
dito que o maior problema está na estagnação econômica. O 
país não está crescendo, e não há garantias de que essa propos-
ta venha, realmente, abrir espaço para investidores”, destacou. 

Déficit previdenciário
O governo aponta um déficit previdenciário de até R$ 

218 bilhões, em 2019. Para Anderson Avelino, não há déficit 
previdenciário, e considera que a reforma é desnecessária e, 
extremamente, injusta e prejudicial ao trabalhador. Reconhe-

ce que há setores deficitá-
rios, como a previdência 
dos militares das forças 
armadas, que começaram 
a contribuir apenas com 
7,5% a partir de 1990. 
Aponta também distorções 
previdenciárias pagas aos 
servidores públicos, que 
se aposentavam com in-
tegralidade e paridade, ou 
que vão se aposentar com 
altos salários. “A Emen-
da Constitucional nº 41 
corrigiu essa distorção, 
quando acabou com a integralidade e a paridade, mantendo 
somente para os militares, incluindo os bombeiros e policiais 
militares”.

Conter o déficit público
Para Anderson Avelino, o crescimento econômico é a 

única saída para o ajuste das contas públicas, proporciona-
do também pelas tão anunciadas reformas tributária, fiscal 
e administrativa. Outra solução apontada seria acabar com a 
Desvinculação das Receitas da União (DRU), que passou de 
20% para 30%, até 2023.

Porém, para o advogado, fica uma grande questão: “se o 
governo afirma que há déficit previdenciário, como, então, 
desvincula 30% dos recursos da Previdência Social para 
gastar com outras despesas, que não o pagamento de be-
nefícios? Há uma incongruência nesse discurso”, ressalta 
o advogado. 

Conter o déficit público e economizar até R$ 1 trilhão em dez anos são justificativas do governo Bolsonaro para aprovar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 06/19) da Reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional desde fevereiro/2019. Não 

é recente o debate sobre a eventual necessidade da Reforma ou a forma como está sendo proposta, e muito menos, se há ou não 
déficit. O fato é que todos os governos que se seguiram ao Plano Real tentaram reestruturar o sistema previdenciário. Algumas alte-

rações foram feitas nos últimos 20 anos, demonstrando que a reforma já vem acontecendo, segundo reitera o presidente da Comissão 
de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais (OAB/MG), Anderson Avelino. 

Presidente da Comissão de Direito 
Previdenciário da OAB/MG, 

Anderson Avelino
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Existe a possibilidade de capitalização do sistema, apesar de 
o texto não especificar como o sistema será operacionalizado. O 
modelo atual é o de repartição, no qual quem contribui paga os 
benefícios dos aposentados e pensionistas. 

A capitalização é uma espécie de poupança que o trabalha-
dor faz para garantir a aposentadoria no futuro, sendo o dinheiro 
investido, individualmente, ou seja, não “se mistura” com o dos 
demais trabalhadores. A justificativa do governo Bolsonaro é de 
que o atual modelo de repartição é insustentável, pois o Brasil 
passa por uma transição demográfica, em que o número de idosos 
que depende de trabalhadores ativos vem aumentando ano a ano. 

Para o advogado, o regime de capitalização trará lucrativi-
dade para o setor econômico, e prejuízos para os trabalhadores, 
que não têm a cultura de poupar para o futuro. “O patrão, que 
é um dos atores da sustentação do atual sistema previdenciário, 
recolhendo 20%, terá a folha de pagamento desonerada nesse 
percentual”, destacou. 

No entanto, se o sistema prejudica o trabalhador, principal-
mente, nos setores em que a mão de obra é mais barata, como no 

Asseio e Conservação, o advogado vê com ressalvas os benefí-
cios que muitos empresários vislumbram. “Se você tem menos 
benefícios pagos, você tem menos dinheiro circulando, menos 
investimentos, menos gastos, o que é péssimo para o sistema 
capitalista, porque a roda não gira”. 

Além do mais, pagando benefícios menores, que é a lógica do 
sistema capitalizado, em caso de acidente de trabalho, o trabalha-
dor irá receber benefícios menores dos que recebe hoje. “É uma 
regressão sob o ponto de vista dos avanços jurídicos e sociais de 
proteção ao trabalhador, e também uma situação temerária deixar 
o recolhimento da contribuição por conta do trabalhador, consi-
derando a média salarial baixa da maioria, até porque não há essa 
cultura de fazer a contribuição por conta própria”. 

O advogado acredita que o desestímulo ao pagamento da 
contribuição beneficiária será muito grande, o que pode aumen-
tar muito a informalidade, porque em momentos de crise e de 
alto índice de desemprego, as pessoas aceitam empregos infor-
mais, ficando difícil para o governo fazer uma fiscalização sob 
o ponto de vista da tributação.

Principais alterações que alcançam a Categoria Econômica 

“Não entendo que a Reforma da Previdência seja ne-
cessária porque prejudica, flagrantemente, o trabalhador 
que está para se aposentar, os aposentados e quem nem en-
trou no sistema previdenciário, porque traz a possibilidade 
de um sistema de capitalização”.

Para Anderson Avelino, o governo reconhece a bata-
lha que tem pela frente para aprovar uma proposta que ele 
considera antipopular, perversa e desnecessária.  “Acredito 
que não será fácil aprovar a Reforma, mas a grande questão 
também é como ela será aprovada”, destacou.  

É um mal necessário?
O consultor econômico da Federação Nacional das Empresas 

Prestadoras de Serviços de Asseio e Conservação (Febrac) avalia 
que essas medidas propostas pela Reforma da Previdência vão 
aliviar o setor de serviços terceirizados, que recolhem 29,60% so-
mente sobre a remuneração. “Reduzindo a carga tributária sobre 
a remuneração, o fardo dos tributos vai se tornando mais leve, e 
a formalidade será imperativa, inclusive, devido aos dispositivos 
de controle do E-Social, onde as informações trafegam, instanta-
neamente. E com a implantação do mecanismo da Contribuição 
Financeira, todos contribuindo de forma impositiva, não haverá 
espaço para a informalidade”, destaca Vilson Trevisan.

Formalidade será “imperativa”
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Em defesa da Reforma da Previdência... 

Em meio aos argumentos a favor e contra da Reforma da 
Previdência, a discussão quanto à existência do déficit previ-
denciário ainda persiste. Segundo Alessandro Roosevelt, tra-
ta-se de uma questão metodológica, porque o déficit existe e a 
reforma é o primeiro passo para equilibrar as contas públicas. 
“O ponto é o que se considera receita e despesa”. Apesar de 
alguns defenderem que é possível superávit na Previdência 
Social com a retirada da Desvinculação das Receitas da União 
(DRU), Roosevelt afirma que “ é impossível, porque o valor 
que é retirado dos 30% da arrecadação não conseguiria cobrir 
o que é gasto com a Previdência”.

O Assessor explicou que há diversos modelos, sendo que os 
mais comuns são os do governo federal, da Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e 
do Tribunal de Contas da União (TCU), “todos com administra-
ção própria de controle orçamentário, e apontam para o déficit 
previdenciário”, destacou.

Alessandro Roosevelt 
destacou que acórdão espe-
cífico do TCU destrinchou 
os três modelos, e identifi-
cou as diferenças, pontos 
negativos e positivos de 
cada um deles. “O TCU 
demonstrou nesse acordão 
a diferença que existe en-
tre as metodologias, e em 
que todas elas há déficit, 
tornando a discussão um 
ponto passivo”.

Segundo ele, o mesmo 
aconteceu com o relatório 
final da CPI, aprovado em 
outubro/2017 pelo Con-
gresso Nacional. “Apre-

sentaram um novo modelo, diferente até dos outros modelos 
da Anfip, do TCU e do governo. O próprio TCU descreve isso 
no acórdão, demonstrando que há déficit”.

Alessandro Roosevelt defende que a Reforma da Previdência é 
necessária porque as contas não fecham. “A Reforma já vem acon-
tecendo há muito tempo, desde a criação dos institutos de aposen-
tadoria e pensão, e, principalmente a partir da década de 70, com a 
criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, quando 
já se cogitava em alterar o texto, inclusive, quando entrou na Cons-
tituição Federal de 1988”. Citou ainda a Emenda Constitucional 
nº 20/1998, dez anos após a CF, que demonstrou que o modelo da 
Previdência Social na CF já não mais funcionava.

Ajustes são necessários 
A ponto central da Reforma da Previdência, segundo ele, é 

chegar ao equilíbrio das contas. E essa não é uma matemática 
fácil de se aplicar.  E exemplificou: “O salário é baixo, porque 
a carga tributária é alta. Assim, preciso pagar menos imposto. 
Mas para pagar os impostos, é obvio que tenho que diminuir as 
despesas”. 

E nessa lógica, há outros ajustes que precisam ser feitos, 
para se chegar ao equilíbrio. De acordo com o assessor, as refor-
mas Administrativa e Tributária são necessárias, “mas ainda não 
foram possíveis porque não se conseguiu diminuir as despesas”.

Segundo o assessor, o Brasil gastou cerca de 560 bilhões, 
em 2018, somente com o Regime geral e a assistência. A previ-
são para 2019 é acima de R$ 600 bilhões. 

Assim, Alessandro Roosevelt destaca que a Reforma da 
Previdência é o primeiro passo de toda uma estruturação que 
precisa ser feita, e o governo já sinaliza nesse sentido. “Precisa-
mos diminuir a carga de impostos, mas somente se reduzirmos 
as despesas, abrindo espaço para todas essas modificações ne-
cessárias. É um ciclo, pois não adianta reduzir impostos se não 
reduzir despesas, que continuam crescendo com um ganho real 
a todo ano”, concluiu.

O déficit previdenciário e a economia de R$ 1 trilhão em 10 anos são justificativas do governo federal para aprovar a Reforma da 
Previdência. Durante o seminário Reforma Brasil – Reforma da Previdência, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 

Horizonte (CDL/BH), Alessandro Roosevelt, assessor da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia explicou, 
detalhadamente, a PEC 06/19 e, juntamente com o ex-ministro de Estado da Previdência, Roberto Lúcio Rocha Brant, respondeu às 

perguntas dos empresários e reforçou sua importância para resolver o déficit nas contas.

ATUALIDADES

Assessor da Secretaria de 
Previdência Social do 

Ministério da Economia, 
Alessandro Roosevelt
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ATUALIDADES

Desconstitucionalização da legislação previdenciária  
O ex-ministro Roberto Brant defendeu que um dos prin-

cipais pontos da reforma é  desconstitucionalizar a legislação 
previdenciária. “Em todos os países, essa é uma matéria de lei 
ordinária, que pode ser alterada por maioria simples, mas no 
Brasil, grupos interessados colocaram as regras da Previdência 
na Constituição Federal para tornar mais difícil a sua modifica-
ção, um absurdo”. 

Segundo ele, as regras da Previdência Social dependem das 
condições demográficas, como taxa de mortalidade e de na-
talidade, sobrevida das pessoas, e também das circunstâncias 
do mercado de trabalho. “Essas estão sujeitas a mudanças e, 
portanto, a alteração da legislação deveria ser mais fácil para 
se adaptar às essas condições. Se não podem ser modificadas 
com facilidade, geram o conflito que vivemos no momento”, 
justifica. 

O ex-ministro também defendeu o fim da aposentadoria por 
contribuição no INSS e alterações na aposentadoria dos servi-
dores públicos, com o aumento da idade e do valor das con-
tribuições dos ativos e inativos, porque pagam pouco se com-
parado ao que recebem. “O grande problema é o privilégio do 
funcionalismo público”, afirma. 

De acordo com Brant, 2/3 dos benefícios pagos pelo INSS 

chegam a dois salários mínimos. Enquanto isso, 500 mil servi-
dores públicos aposentados ganham mais de R$ 10 mil, e ainda, 
um milhão de pessoas tem aposentadoria entre R$ 10 e 30 mil, 
“que para o Brasil pobre é muito, porque quem paga a diferença 
entre a contribuição do servidor e do valor da aposentadoria é a 
massa mais pobre, através dos impostos”.

O ex-ministro considera que a proposta da Reforma  da Pre-
vidência é boa, mas critica as alterações na aposentadoria ru-
ral e no Benefício de Prestação Continuada (BPC). “Durante a 
apresentação da proposta e em debates com deputados e outras 
ocasiões, defendi a retirada desses dois pontos, por considerar 
que poderiam ser tratados em outras ocasiões”, destacou.  

Equilíbrio das contas públicas 
O presidente da CDL/BH também defende a Reforma da 

Previdência como estratégia para equilibrar as contas públicas e 
assim, atrair investimentos efetivos em infraestrutura, saúde, edu-
cação e segurança. “A Reforma é necessária e já devia ter sido 
feita há mais tempo, para que o Brasil possa se desenvolver com 
sustentabilidade, gerando empregos e renda disponível”.   

Quanto aos privilégios, o presidente da CDL/BH acredita 
que a proposta da Reforma da Previdência não fere direitos ad-
quiridos e busca o equilíbrio. “Tem olhares diferenciados para 
algumas categorias, e achamos que são pertinentes, como a dos 
professores, segurança pública e saúde, mas não com privilé-
gios exacerbados”. 

Marcelo de Souza e Silva destacou que a Reforma reflete 
tanto no setor empresarial quanto na parcela restante da popula-
ção que não está ligada ao setor “É cultural no Brasil as pessoas 
pensarem primeiro no interesse pessoal ao invés do coletivo. 
Nós estamos vivendo um momento no Brasil com a possibilida-
de de todos nós darmos a nossa contribuição para que esse in-
teresse coletivo prevaleça”. A realidade é que 9% recebem pri-
vilégios dos trabalhadores em detrimento a 91% da população. 

“Precisamos buscar o equilíbrio e essa correção deveria ter 
sido feita há mais tempo. E se não for agora, corremos o risco, 
de em alguns anos, o país atingir um processo de insolvência 
em que todos nós vamos ser obrigados a pagar mais impostos 
ou vamos quebrar”, concluiu. 

Alessandro Roosevelt, ex-ministro Roberto Brant e o 
presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva 
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PARCERIA

Seac-MG e bootMinas:  parceria sustentável com mais 
segurança e economia

Segurança do Trabalho não é custo, mas investimento. Evi-
tar acidentes do trabalho significa dar o valor que seu trabalha-
dor merece, e ao seu contratante, também. Dentre os Equipa-
mentos Individuais de Segurança (EPI), os calçados têm uma 
grande importância, pois protegem os trabalhadores dos riscos 
de acidentes presentes no local de trabalho como: umidade, 
pisos escorregadios, contato com produtos químicos, objetos 
pesados ou perfurantes, dentre outros. 

De acordo com dados do Anuário da Previdência Social, 
foram registrados cerca de 612,6 mil acidentes do trabalho 
pelo INSS em 2015, e os pés estão dentre as partes do corpo 
com maior incidência de acidentes (7,79%). Por isso, fun-
damental também a utilização dos EPIs para os pés, conhe-
cidos, popularmente, como botas, botinas ou calçados de 
segurança.

Os calçados de segurança são EPIs, e por isso, são fisca-
lizados e aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). Devem ser confortáveis, permitindo ao trabalhador exe-
cutar sua função com o máximo de eficiência,  e ser específicos 
para cada função, de acordo com os padrões e normas exigidos 
pela legislação. “Nossa preocupação é fabricar calçados que 
proporcionem o máximo de segurança, proteção e conforto para 
os trabalhadores, e ainda, com muita resistência, o que benefi-
cia também as empresas”, destacou a diretora administrativa do 
Grupo BootMinas, Maria Cristina de Paiva  Silva. 

As empresas são obrigadas a fornecer os EPIs e de fisca-
lizar a utilização dos equipamentos, conforme Norma Regu-
lamentadora NR-06. “Temos uma equipe especializada para 
orientar os empregadores/clientes quanto ao calçado apro-
priado para o exercício de cada função, considerando ainda os 
riscos ambientais do local de trabalho, que definem o calçado 
ideal e o material utilizado na fabricação”. Calçados de segu-
rança de qualidade ajudam a evitar desgastes físicos e dores 
em membros inferiores, que surgem com as longas horas de 
movimentação nas atividades profissionais, garantindo estabi-
lidade e segurança nos movimentos.

Redução de acidentes de trabalho. Esse, sim, é um dos principais diferencias que sua empresa pode oferecer para os 
contratantes e principalmente, para os trabalhadores. Melhor seria sem nenhum registro de acidente, mas riscos são riscos, 
então, vamos evitar. Com foco nas dores das empresas, o Seac-MG seleciona suas parcerias e traz para seu quadro o Grupo 
BootMinas, uma empresa sustentável, com compromisso com a segurança e qualidade. Os calçados de segurança são EPIs, 

e por isso, são fiscalizados e aprovados pelo MTE.

Diretora administrativa do Grupo BootMinas, 
Maria Cristina de Paiva Silva
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“Temos uma variedade de calçados 
de segurança para o dia a dia do 

trabalhador, com preços acessíveis e 
com diferenciais que garantimos desde 
a fabricação até o pós-venda, passando 

por uma negociação transparente e 
benéfica para os atores envolvidos, 
trabalhador, empresas e a fábrica”.
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Em sintonia com a tendência mundial, o Grupo BootMinas 
cresce de forma sustentável, visando não só a redução de 
custos, mas,  principalmente, a preservação do meio ambiente, 
diminuindo o impacto nos recursos naturais. 

Assim, a BootMinas é a primeira indústria de calçados 
em Guaxupé a instalar uma usina de energia solar, com a ca-
pacidade de sustentar a toda a produção da empresa, que re-
duz  significativamente o consumo de energia elétrica. Além 
de provocar menor impacto ambiental (energia limpa e mais 
aproveitável), a iniciativa ajuda a diminuir os custos de pro-
dução, refletindo no preço final para o consumidor. “Isso só 
foi possível primeiramente a Deus, pela visão e investimento 
de nossos diretores e pela parceria com nossos clientes que 
contribuem para o crescimento e inovação”.

história do Grupo bootMinas: segurança, qualidade 
e sustentabilidade 

PARCERIA

Em 1995, nasce na cidade de Guaxupé (MG), o Grupo 
Bootminas sob o olhar e expertise de seu fundador, Sebastião 
Carlos da Silva, que percebeu uma grande oportunidade de 
crescimento e desenvolvimento no mercado de calçados pro-
fissionais (EPIs).

O Grupo já passou por diversas transformações e ino-

vações tecnológicas, sempre com foco na qualidade, con-
forto, segurança, no desenvolvimento humano e sustenta-
bilidade.

O Pólo Industrial de Guaxupé conta com uma infraestrutu-
ra ampla e moderna, mão de obra qualificada e sistema logís-
tico que atende a todo território nacional.

Fundador da BootMinas Sebastião Carlos da Silva Fábrica da BootMinas em Guaxupé/MG
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Fábrica utiliza energia solar na produção

Equipe BootMinas
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Associadas têm acesso a agenda de cursos do Ciemg

Em parceria com o Centro Indus-
trial e Empresarial de Minas Gerais 
(Ciemg/Fiemg), o Seac-MG oferece 
cursos de qualificação profissional 
para empresas associadas. Por meio 
do convênio, também são disponibi-
lizados encontros empresariais, pales-
tras, seminaries, workshop e consultorias jurídicas em diver-
sas áreas. 

Mensalmente, o Seac-MG divulga no site e por e-mail, a 
Agenda de Eventos do 

Ciemg, uma das entidades do Sistema Fiemg. Somen-
te têm acesso a esses serviços as empresas associadas, que 

aderiram ao convênio firmado com a 
entidade. Assim, o Sindicato subsidia 
a participação das associadas, que têm 
descontos especiais ou isenção nas ta-
xas de inscrição. 

As áreas de atuação são Gestão Em-
presarial, Liderança, Vendas, Marke-

ting, Inovação, Motivação, Gestão de RH, Planejamento Es-
tratégico, 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 cur-
sos de média duração, com carga horária de 90 horas, o que 
permite um aprofundamento em temas mais complexos. 

CONSULTORIAS GRATUITAS PARA ASSOCIADOS AO CIEMG
• Trabalhista 
• Financiamento e Crédito
• Tributária

Entre em contato através do telefone 
(31) 3362-5666 
e ou e-mail ciemg@fiemg.com.br
Programação sujeita a alterações. 

MAiS iNFoRMAçõES: 
(31) 3362.5666 
www.ciemg.com.br

ISO 9001:2008. Desde 12/2008

®

União para defesa dos interesses e direitos das empresas de Asseio e Conservação!
Associativismo atuante, Representatividade forte.

Até a data do vencimento, a associada tem 20% de desconto no pagamento da mensalidade
Informações: www.seacmg.com.br

ASSOCIE-SE AO
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PARCEIROS

A Clínica oferece ótima estrutura, com sete consultórios 
ambulatoriais, 20 especialidades e uma clínica de fisiote-
rapia à disposição dos beneficiários. Em breve, serão inau-
gurados um laboratório para a realização de exames, uma 
clínica de imagens e uma farmácia com medicamentos a 
preço popular, garantindo conforto, acessibilidade e quali-
dade no atendimento.

Segundo o responsável técnico da Clínica, Raimundo No-
nato Oliveira, o serviço é mais uma conquista para o associado 
Sindi-Asseio. “Esse é um investimento em uma área precária 
e cara. Dificilmente, a saúde é ofertada com qualidade no país 
e, agora, os associados do Sindi-Asseio têm a possibilidade 
de usufruir com dignidade de um direito que é deles. Aqui, o 
trabalhador é bem atendido e faz parte da clínica”.

A Clínica também vai promover ações voltadas à saúde 
da mulher e atuar na prevenção de diversas doenças, com 
palestras para diabéticos, hipertensos e acompanhamento à 
gestantes.

Todos os trabalhadores asso-
ciados ao Sindi-Asseio, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, 
têm acesso às consultas nas espe-
cialidades ofertadas, extensivo aos 
filhos menores de 18 anos. 

o Sindicato que é a cara do trabalhador

O Sindeac disponibiliza atendi-
mento médico e odontológico, as-
sistência social, farmácia gratuita, 
call-center 0800, lazer e diversão, 
convênio, orientações trabalhistas, 
dentre outros benefícios.

 A equipe de saúde é com-
posta por cerca de 60 especialistas 
entre médicos, psicólogos, nutricio-
nistas, dentistas, fisioterapeutas, as-

sistentes sociais e farmacêuticos. 
Os atendimentos são agendados pelo 
Disque Consulta (0800 7270227).

Os benefícios não param por 
aí. O Sindeac mantém convênios 
com laboratórios, clínicas médicas, 
estabelecimentos comerciais, ins-
tituições de ensino e agências de 
turismo, com descontos especiais 
para associados e dependentes. 

Atendimento médico: 30.340
Atendimento Odontológico: 5.657
Número de ligações: 68.425
Farmácia: 5.980
Novos Associados e dependentes: 1.367
* A Farmácia mantida pelo Sindeac fornece gratuita-
mente, a maior parte dos medicamentos receitados. 
Trata-se de amostras grátis, fornecidas pelos labo-
ratórios, através de seus representantes. 

NúMEROS JANEIRO/MARÇO 2019

TRAbALhADORES QUALIFICADOS
No primeiro trimestre de 2019, o Sindeac qualificou 75 trabalhadores. Dentre os cursos, destacam-se de Porteiro 

Profissional, Informática Básica e Avançada, Inglês, Espanhol, Higienização, Higienização Hospitalar, Encarregado 
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. 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

Clínica do trabalhador já é uma realidade 

ESPECIALIDADES E ACESSO
Angiologia, Cardiologia, Clínica Médica, Dermato-

logia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, 
Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Neuro-
pediatria, Nutrição, Odontologia, Oftalmologia, Otorrino-
laringologia, Ortopedia, Pediatria, Proctologia, Psiquiatria 

Para ter acesso, o associado deve entrar em contato 
com o Sindi-Asseio e seguir todas as orientações. A 
clínica está localizada na sede do Sindicato, na Rua 
Jequitibás, 393, bairro Eldorado, em Contagem.
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ESPAÇO ASSOCIADA

Grupo Conserbras completa 29 anos dedicados à 
Preservação do Meio Ambiente

O Grupo Conserbras é um grupo empresarial dinâmico, 
comprometido com o futuro, com sua segurança e com o 
meio ambiente. Presente em todo o território mineiro. Fun-
dado em março de 1990, o Grupo Conserbras atua nos mais 
diversos segmentos públicos e privados, prestando serviços 
de Limpeza Urbana, Limpeza Predial, Locação de Mão de 
Obra Especializada e Vigilância Patrimonial.

Walter Soares, Diretor Superintendente da Conserbras, 
considera que o principal destaque deve ser dado para O 
SER HUMANO, que veste a camisa da empresa. “São cen-
tenas de colaboradores que se dedicam para atender com 
qualidade e humanismo, superando as expectativas dos 
nossos clientes. Trabalhamos com afinco para manter lim-
pos os prédios e as cidades que estão sob nossa responsa-
bilidade. Nos preocupamos com treinamentos de equipes, 
a utilização de produtos e equipamentos adequados e re-
alizamos campanhas para que os nossos colaboradores se 
conscientizem e realizem coletas seletivas e o uso racional 
de insumos, evitando desperdícios”.

A Conserbras é um grupo de multiserviços presente em 
universidades, hospitais, indústrias, bancos, mineradoras, 
siderúrgicas e prédios. Assim como nos setores públicos, 
com a limpeza urbana, utilizando caminhões com a mais 
moderna tecnologia necessária para a coleta de resíduos 
sólidos, com destinação adequada, varrição de vias e lo-
gradouros, pintura de meios-fios, manutenção de praças e 

jardins e operação e 
manutenção de aterros 
sanitários e controla-
dos.

Desafios
Walter Ferreira So-

ares, complementa: “Ao 
longo de quase 3 dé-
cadas, enfrentamos os 
mais diversos desafios. 
Tem sido uma luta di-
ária. Sempre participa-
mos de diversas associa-
ções e sindicatos, onde 
buscamos discutir os nossos problemas conjuntos e buscarmos 
soluções para vencer as adversidades criadas por cada governo, 
que chega com uma carga tributária excessiva, trazendo enor-
mes dificuldades para quem quer empreender.  Tenho como o 
grande destaque desses 29 anos, para empreender e suportar 
todos os problemas que vêm e vão durante todo esse tempo: 
MUITA CORAGEM!”

Os primeiros clientes da Conserbras foram condomínios re-
sidenciais de pequeno porte em Patos de Minas, que sempre 
estiveram em nossa carteira de clientes nesses 29 anos. “Guar-
damos com carinho os nossos primeiros equipamentos adquiri-

Diretor Superintendente da 
Conserbras e Conselheiro do 

Seac-MG, Walter Ferreira Soares
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ESPAÇO ASSOCIADA

dos para atende-los. Depois disso vieram grandes clientes em 
todos os segmentos, como industriais, comerciais,  hospitalares, 
telecomunicações, hidroelétricas, saneamentos, de áreas públi-
cas e privadas que hoje ultrapassa a casa de 100 clientes ativos”.

Tem novidade vindo por aí
Sempre focada na Preservação  do Meio Ambiente, o Gru-

po Conserbras está abraçando um Novo Desafio. “Estamos na 
fase inicial deste projeto, onde criamos uma nova empresa, a 
RECICLE+. Estamos nos preparando para iniciar o processo 
de reciclagem de resíduos sólidos nas cidades onde atuamos, 
começando por Patos de Minas, onde está localizada a nossa 
sede administrativa. Em Patos de Minas, realizamos a coleta 
de resíduos sólidos urbanos e operamos o Aterro Sanitário e 

gradativamente estaremos implementando estes serviços em 
toda a nossa área de atuação,” disse Walter Soares.

Compromisso social
A Conserbras contribui efetivamente com entidades 

como APAE’s e instituições filantrópicas, acreditando que a 
responsabilidade social da empresa não se restringe apenas à 
geração de empregos. “É nosso dever ajudar o próximo, que 
muitas vezes está dentro de nossas próprias empresas, pois 
em grande parte, são familiares de nossos colaboradores. En-
tendemos que é nosso dever retribuir à comunidade uma par-
te daquilo que conquistamos e buscamos sempre fazer isso,” 
comenta o presidente.

Fonte: Conserbras



44 REVISTA MOMENTO SEAC-MG

FEbRAC

Manual de sustentabilidade orienta setor de Asseio 
e Conservação

As tragédias em Mariana e Brumadinho, ambas em Minas 
Gerais, nos trazem a reflexão sobre qual é o significado da tão 
propalada ‘sustentabilidade’ corporativa. Em uma visão mais 
ampla, a sustentabilidade está ancorada em três pilares: lucro, 
pessoas, planeta (3Ps em inglês, profit, people, planet). Uma 
combinação mais equilibrada destes três pilares pode produzir 
empresas que se sustentam por um longo tempo, ou seja, que 
tenham lucro, reputação, credibilidade, crédito.

Pensando nisso, a Federação Nacional das Empresas Pres-
tadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) ela-
borou o Manual de Sustentabilidade com o objetivo é orientar 
empresários e profissionais do setor sobre a temática, práticas 
corretas, aplicação das leis em vigor no país e como adaptar 
seus negócios ao conceito de sustentabilidade.

A publicação “Febrac de Sustentabilidade”, dentre outras 
importantes informações, sugere oitenta práticas sustentáveis 
que podem ser desenvolvidas pelas empresas de asseio, conser-
vação e limpeza urbana. As sugestões vão desde a implantação 
dos três R´s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar - da não discrimi-
nação de raça, gênero e credo, passando por gestão sustentável 
de fornecedores onde se valoriza a comunidade ao entorno da 
empresa, cuidados especiais com relação ao uso de materiais 
químicos, água e lixo, até o tratamento dos resíduos sólidos.

Segundo o presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos, 
o tema sustentabilidade, cada vez mais, integra a visão estraté-
gica das empresas do Setor de Asseio, Conservação e Limpeza 
Urbana. “O mercado, o cliente, as autoridades e todos os de-
mais públicos com os quais o setor se relaciona, passam a exigir 
e a pressionar as empresas por práticas éticas, transparentes e 
orientadas por iniciativas que lhes garantam reconhecimento, 
visibilidade e visão social e ambiental responsável”, enfatiza.

Nesse espírito de desenvolver ações que gerem retornos 
econômicos, mas também sociais e, principalmente, ambientais, 
a Febrac traz na publicação orientações de como envolver os 
fornecedores em práticas ambientalmente corretas. Além disso, 
lista as legislações e suas influências nas atividades do setor de

 
Ação Nacional Febrac

Anualmente, desde 2008, a Febrac promove, em conjunto com 
os Sindicatos Associados,  no dia Mundial de Limpeza (comemora-
do no terceiro sábado do mês de setembro) a Ação Nacional Febrac 
– Limpeza Ambiental, grande mutirão de limpeza e manutenção 

dos principais pontos 
turísticos brasileiros. 

“A sustentabilidade 
é uma das maiores pre-
ocupações do momen-
to do setor de Asseio e 
Conservação. A Ação 
Nacional é uma forma 
das empresas associa-
das darem exemplo 
para as demais da im-
portância do uso cons-
ciente do meio ambien-
te e das técnicas de trabalho responsáveis. É uma forma também 
de ajudarmos a conscientizar a sociedade sobre a necessidade de 
valorizarmos e cuidarmos dos nossos espaços públicos”, afirmou 
o presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos.

“Esses materiais permanecem no meio ambiente por muitos 
anos em razão de sua baixa biodegradabilidade e acabam viti-
mando inúmeros animais que se enroscam ou comem e acabam 
morrendo por asfixia”, explica Renato Fortuna Campos e res-
salta que “identificar as fontes de poluição, dar conhecimento 
à população dos riscos dos resíduos no meio ambiente e adotar 
medidas de controle são importantes metas deste evento”.

Para desenvolver a Ação, as empresas disponibilizarão 
luvas, sacos biodegradáveis, ancinhos, e outros instrumentos 
para limpeza, coleta e separação do lixo reciclável. Além disso, 
realizarão jardinagem, poda de árvores, reposição de grama, 
reparos em calçadas e meio fio e pintura de canteiros e bancos, 
bem como, distribuirão mudas nativas e material informativo 
sobre a importância da preservação do meio ambiente e da 
reciclagem do lixo. Além disso, todo o lixo coletado, após se-
paração, é entregue a entidades locais de reciclagem. 

AGENDE!
12ª Ação Nacional Febrac – Limpeza Ambiental
Data: 21 de setembro de 2019 
Mais informações: comunicacao@febrac.org.br 
(61) 3327-6390
Fonte: Assessoria de Comunicação da Febrac



45REVISTA MOMENTO SEAC-MG

FEbRAC

Febrac promove FOREAC em Manaus 
O I Fórum Regional das Empresas de Asseio e Conser-

vação (FOREAC) – Região Norte realizado nos dias 25 e 26 
de abril, no hotel Tropical Executive, em Manaus/AM, foi 
um sucesso. 

Organizado pela Federação Nacional das Empresas Pres-
tadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), em 
parceria com os Sindicatos das Empresas de Asseio e Con-
servação dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Ron-
dônia, Roraima e Tocantins, o FOREAC reuniu autoridades 
estaduais, empresários, líderes sindicais e demais profissionais 
ligados ao setor de serviços, não só dos Estados que compõem 
a Região Norte, mas de dezenove Estados do país.

A mesa de abertura foi composta pelo presidente da Fe-
brac, Renato Fortuna Campos, presidente do Seac-AM, Luiz 
Rodrigues Coelho Filho, vice-presidente da Febrac, Rui Mon-
teiro Marques, Superintendente Regional do Trabalho e Em-
prego do Estado do Amazonas Gilvan Simões Pires Motta, 
Deputado Estadual (PV-AC) Fagner Calegário, presidente da 
Cebrasse João Diniz, e pelo empresário Ênio Back, proprietá-
rio da empresa BIORC - patrocinadora do evento.

O presidente anfitrião do Seac-AM, Luiz Rodrigues Co-
elho Filho, disse ser “uma honra e motivo de muito orgulho, 
Manaus ser a cidade-sede da primeira edição do FOREAC. 
Evento idealizado pelo presidente Renato Fortuna Campos e 
organizado em parceria com os Sindicatos-coirmãos da Re-
gião Norte (Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocan-

tins) e que, com certeza, será um marco histórico para o setor 
de serviços”. 

Por sua vez, o presidente da Febrac, Renato Fortuna Cam-
pos, também agradeceu a presença de todos e principalmente, 
“os Sindicatos do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, 
Rondônia e Tocantins, em especial o Seac-AM, representada 
pelo presidente Luiz Rodrigues Coelho Filho, pela importante 
contribuição na organização do FOREAC. Sem a ação conjun-
ta de todos vocês, este evento não seria possível”. 

Após a abertura, o Procurador do Trabalho Titular do 5º 
Ofício Geral do PRT da 11ª Região, Dr. Jeibson dos Santos 
Justiniano, explanou sobre a  Comissão de Conciliação Prévia 
(CCP); em seguida, a Consultora Jurídica da Febrac, Dra. Li-
rian Sousa Soares Cavalhero, falou sobre a Lei Geral de Pro-
teção de Dados e as profundas modificações que promove em 
todas as empresas.

O FOREAC visou contribuir para o desenvolvimento das 
empresas do segmento, agregando e integrando empresários 
e a sociedade em geral, difundindo as informações, serviços 
e benefícios, buscando desta forma o fortalecimento da ati-
vidade de Limpeza e Conservação, bem como o desenvol-
vimento da Região Norte. No dia seguinte (26/4), ocorreu 
a Assembleia Geral Extraordinária da Febrac e reunião de 
diretoria da Cebrasse. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Febrac
Fórum reuniu empresários, líderes sindicais e profissionais 

do setor de diversas regiões do país

“Sem a ação conjunta de todos vocês, o Foreac não seria 
possível”, Renato Fortuna
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FACOP anuncia nova fase: atendimento a todos os estados 
e em outros países

Um dia para se comemorar. Assim dá pra resumir o dia 
14 de março, quando o presidente da FACOP e do SEAC-PR, 
Adonai Arruda, anunciou uma nova fase para a mais impor-
tante Fundação voltada à qualificação e aperfeiçoamento pro-
fissional de trabalhadores do setor do asseio e conservação do 
país. A partir de agora, a FACOP, que antes era Fundação do 
Asseio e Conservação do Estado do Paraná, passa a ser cha-
mada de Fundação do Asseio e Conservação, Serviços Espe-
cializados e Facilities. A entidade é referência na qualificação 
de profissionais e é uma das maiores conquistas do setor do as-
seio no Paraná, atendendo empresas e trabalhadores no estado.

“Após a aprovação das contas do exercício de 2017, o 
Ministério Público reconheceu a atuação que a FACOP vem 
desenvolvendo no nosso estado e aprovou a transformação es-
tatutária. Até ano passado, o estatuto restringia a atuação da 
FACOP. Mas hoje, estamos rompendo barreiras e expandindo 
nossas fronteiras”, explicou Adonai.

Hoje a FACOP já exporta cursos para Portugal, China, Itá-
lia, México e está em negociação com Estados Unidos através 
da ISSA, a Associação Mundial de Limpeza. “Estamos prepara-
dos não só para atender tudo o que envolve o setor, mas também 
para desenvolver produtos diferenciados, exclusivos, com foco 
sempre na qualidade e no aperfeiçoamento dos profissionais. 
Quando trabalhamos esses profissionais, estamos automatica-
mente trabalhando a marca de cada uma das empresas que con-
fia na FACOP”, reforçou Cássia Almeida, executiva da FACOP.

Recentemente, a FACOP fechou uma parceria com a Abra-
limp para o desenvolvimento de um curso de formação para os 
instrutores da entidade, com o objetivo de ter um suporte mais 
técnico e especializado. Além disso, a parceria garante a dis-
ponibilização dos cursos na modalidade a distância da FACOP 
para os associados Abralimp. O material EaD da Fundação 
tem sido reconhecido pelo setor no mundo todo como uma ex-
celente ferramenta para a qualificação de profissionais. Tudo 
isso já é fruto da expansão dos serviços da FACOP, com o 
objetivo de levar qualificação para todos os cantos do mundo.

“Poder compartilhar todo esse expertise da FACOP com en-
tidades parceiras, como a Abralimp, com outros países e a partir 
de agora com outras entidades é sempre uma oportunidade não 

só de estreitar laços, mas de valorizar o trabalho que é feito por 
uma instituição que tem reconhecimento no mundo todo, como 
é a FACOP. Hoje, graças às parcerias, estamos em vários cantos 
do mundo, com um material de alta qualidade e que oferece 
qualificação de altíssima qualidade”, garantiu Adonai.

Parcerias
Além do anúncio da nova fase, no evento a FACOP inau-

gurou um painel como forma de homenagear empresas parcei-
ras da Fundação, a Karcher e a Spartan, que frequentemente 
realizam doações de maquinários e produtos para serem uti-
lizadas em sala de aula, além de auxiliarem inclusive em as-
pectos didáticos com a sessão de orientadores e monitores em 
algumas áreas especificas da capacitação profissional. “Contar 
com o apoio de duas gigantes do mercado é muito gratificante 
e sinal de que o trabalho que a FACOP vem realizando é reco-
nhecido não só pelas empresas e trabalhadores, mas também 
por fornecedores e por toda a cadeia do setor”, afirma Adonai.

Além da presença das diretorias da Karcher e da Spartan, 
esteve presente também o diretor do departamento do trabalho 
e estímulo à geração de renda, representando o secretário Ney 
Leprevost, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Tra-
balho, que ficou impressionado com a estrutura da FACOP, e 
falou sobre parceria com o Estado.

Fonte: Assessoria do Seac-PR

Durante evento na sede da Fundação, Adonai Arruda anunciou mudança no nome e maior abrangência dos serviços

FACOP inaugurou um painel para homenagear empresas 
parceiras da Fundação, como a Karcher e a Spartan
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Programa de atualização profissional do Seac-PE busca 
qualificação do setor de serviços  

Em 2010, iniciamos a criação do Programa de Atualização 
Profissional do SEAC-PE com o objetivo de contribuir signifi-
cativamente para a criação de uma cultura de desenvolvimento 
de pessoas nas empresas do segmento de serviços, que não se 
limitasse a formação operacional.  Profissionalizar o modelo de 
gestão, aumentar a produtividade e, consequentemente, levar as 
empresas a atingirem os seus objetivos e metas, passa obrigato-
riamente por um forte processo de mudança da cultura de gestão 
e no investimento em desenvolvimento do capital humano em 
todos os níveis hierárquicos, sejam eles, operacionais, táticos ou 
estratégicos. Com este propósito, o SEAC-PE passou a oferecer 
gratuitamente um forte Programa de Atualização Profissional às 
empresas associadas, composto por cursos nas diversas áreas 
operacionais e administrativas, tendo como palestrantes profes-
sores de todo o Brasil com larga experiência, como consultores 
e professores de pós-graduação e MBA.

Mensalmente, é oferecido gratuitamente aos associados 
cursos em diversos temas, como: Qualidade e Produtividade, 
Oratória, Planilha de custo, Gestão de Risco na Área de Segu-

rança, Supervisão de Segurança, Atendimento de Alta Perfor-
mance, Gestão e Planejamento Estratégico do Tempo, Gestão 
por Competência, Reforma Trabalhista e Terceirização, eSo-
cial, Demandas Trabalhistas, entre muitos outros.

Além dos cursos realizados nos auditórios do SEAC-PE, a 
parceria firmada com a Escola de Limpeza Becker foi funda-
mental para viabilizar a realização de cursos práticos na área 
de conservação e limpeza, com o objetivo de proporcionar 
melhores desempenhos, rendimentos e qualidade dos sistemas 
de limpezas  - ou seja, uma interação de produtos, equipa-
mentos e mão de obra, permitindo assim, a redução de custos, 
aumento da qualidade dos serviços prestados e excelência em 
higienização.  

Nesta perspectiva, o SEAC-PE tem a certeza de estar no 
caminho certo, contribuindo de forma significativa para o de-
senvolvimento dos profissionais das empresas associadas no 
segmento de asseio e conservação

Fonte: Assessoria do SEAC-PE

Seac-PA prioriza qualificação profissional 
A qualificação profissional tem sido uma das priorida-

des do Seac-PA, que desde 2006 promove cursos de capa-
citação direcionados para diversas atividades desenvolvidas 
pelos colaboradores de suas empresas associadas, tais como 
Agente de Limpeza Institucional e Hospitalar, Encarregado 
e Supervisor de Limpeza Institucional, Agente de Portaria e 
Recepção.

De acordo com o diretor Executivo, Wladinaldo Cardoso, 
ao longo dos últimos 13 anos, uma extensa grade de qualifi-
cações foi oferecida aos funcionários das mais de 40 empre-
sas sindicalizadas. 

Neste ano, o Seac-PA ampliou sua atuação na área de 
inclusão social, com a futura realização de cursos voltados 
para pessoas portadoras de necessidades especiais.

A profissionalização e o aprimoramento dos executivos e 
diretores das empresas também é um dos objetivos da atual 
Diretoria que já promoveu palestras e cursos sobre Liderança 

Executiva, e-social, Licitações e sobre as Reformas Traba-
lhista, Tributária e Previdenciária.
Fonte: Seac-PA

Qualificação profissional é uma das prioridades  
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Iafas abre suas portas para trabalhadores do setor

Inaugurado em sede própria pelo SEAC e SINDESP-Goi-
ás, o Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos 
Trabalhadores do Setor de Serviços (IAFAS) traz benefícios 
aos seus associados e familiares. A estrutura conta com sa-
las para aulas de informática, auditório com capacidade para 
cerca de 60 pessoas, salas de reunião, em que serão ofertados 
inúmeros cursos, além de espaços que simulam um quarto de 
hotel e outro o de um hospital, além de um banheiro e uma 
cabine de portaria de prédio, nos quais os procedimentos de 
limpeza e de segurança adequados e demais informações ope-
racionais serão ensinados. 

No local uma sala foi destinada para aplicação de aulas vol-
tadas para EAD – Ensino a Distância; além do projeto de uma 
farmácia, na qual medicamentos serão oferecidos com desconto 
especial para os associados. Houve também preocupação que 
os ambientes tivessem acesso para portadores de necessidades 
especiais, visando o aprimoramento e a qualificação destes e 
de outros profissionais através de cursos de computação, entre 
outros; salas voltadas para a qualificação de jovens e menores 
aprendizes, com o intuito de auxiliar na inserção dos mesmos no 
mercado de trabalho. A estimativa é de que, nos três turnos, seja 
possível fazer treinamentos simultâneos para até 120 pessoas 
diariamente nesse primeiro momento. 

O presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Con-
servação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão-de-Obra 
do Estado de Goiás (SEAC) e também presidente do Iafas, 
Edgar Segato Neto, explica que o beneficiado pode esperar 
comprometimento da equipe e qualidade dos produtos ofereci-
dos. “O IAFAS foi fundado com o intuito de contribuir com a 
melhora, de modo geral, da gama de serviços oferecidos pelas 
empresas do segmento através de mão-de-obra treinada. Con-
tribuirá para o desenvolvimento do potencial humano, o que 
tornará as empresas prestadoras mais competitivas, oferecen-
do serviços de melhor qualidade”, acrescenta. 

Edgar Segato ressalta que o empresário também se bene-
ficiará, afinal haverá redução de custos em seus negócios que 
serão absorvidos pelo Instituto. E o empregado poderá contar 
com atendimento social também para seus familiares: “princi-
palmente em momentos difíceis que possam passar no decor-
rer de sua vida profissional”, lembra. 

Lélio Vieira, vice-presidente para Assuntos de Secretaria do 
SEAC e membro da diretoria do Iafas, explica que Instituto está 
nascendo com propósitos seríssimos: “para que o empresário 
possa resolver junto aos trabalhadores, um problema de cunho 
social que há muito tem feito falta a essa parcela, que também 
será melhor preparada para exercer suas funções”, relata.
Fonte: Assessoria do Seac e Sindesp-GO

Edgar Segato Neto, Leonardo Ottoni Vieira, presidente do 
Sindesp-GO, e Lélio Vieira

Sede própria respeita a acessabilidade, e oferece gama de 
serviços com equipe treinada

SEACS EM FOCO
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Presidente do Seac-TO defende ações alinhadas para 
fortalecer o setor

revista Momento Seac - É difí-
cil conjugar o papel de sindicalis-
ta atuante e empresário?

Joseph Madeira - Venho me 
preparando ao longo dos anos para 
assumir meu papel sindical, porque 
sempre tive a consciência que pre-
cisaria dar minha contribuição para 
o fortalecimento do setor no To-
cantins. Por isso, não tive dificul-
dade em alinhar minha agenda de 
empresário com a de sindicalista. 
Mas é preciso muita organização e 
planejamento.

Qual o maior desafio que já 
enfrentou à frente do Seac-To?

Uma grande conquista que al-
cançamos foi a inauguração da nova sede do Seac-TO. Com 
instalações amplas, a sede agora tem condição de acolher 
nossos filiados com mais comodidade. O Seac-TO também 
se fortaleceu e conquistou um assento no Conselho de Ino-
vação e Desenvolvimento Econômico de Palmas (Cidep). 
Com isso, o Seac-TO participará das definições sobre os 
rumos da economia de Palmas, garantindo que o setor seja 
ouvido e respeitado. 

Quais os projetos para a gestão 2018/2021?
Com a inauguração da nova sede, hoje temos as acomo-

dações necessárias para colocar 
em prática um ousado projeto de 
qualificação para os trabalhadores 
do setor, com cursos em diversos 
áreas. Com funcionários melhor 
preparados para desempenhar 
suas funções, todo o setor ganha 
em qualidade e produtividade. 

Como avalia a representati-
vidade do Sindicato junto aos 
órgãos de decisão?

O Seac-TO cresceu e ganhou 
força. Conseguimos um assento 
no Conselho de Inovação e Desen-
volvimento Econômico de Palmas 
(Cidep), que é uma posição impor-
tante para o sindicato. Além disso, 

ganhamos representatividade junto a instituições como o Exe-
cutivo e o Legislativo do Estado, dando força a toda categoria. 

A Lei 13.467/2017 tornou facultativo o recolhimento 
da contribuição sindical, principal fonte de custeio das 
atividades sindicais. Como administrador de empresas, 
qual seria a recomendação para os Sindicatos?

Com a medida, os sindicatos terão que exercer uma gestão 
ainda mais eficiente, porque neste primeiro momento pode 
haver perda de receita. Os sindicatos também precisarão atu-
ar de maneira mais alinhada aos interesses de seus filiados, 

Joseph Madeira, presidente do Seac-TO

Com a missão de fortalecer a representatividade e defender os interesses do segmento de Asseio e Conservação, o presidente do 
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão-de-obra do Estado do Tocantins (SE-

AC-TO), Joseph Ribamar Madeira, conjuga ética, responsabilidade e compromisso. Formado em Administração de Empresas, atua 
no segmento há mais de 20 anos, aliando esse conhecimento a uma experiência sindical que teve início em 2014, quando assumiu a 
presidência do Seac-TO. Reeleito para o quadriênio 2018/2021, ele concede entrevista à Revista Momento SEAC, quando fala dos 

planos, perspectivas e desafios que tem pela frente. 
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desenvolvendo ações mais atrativas, que possam atender me-
lhor às necessidades do setor, mantendo o envolvimento de 
empresários e funcionários com o trabalho sindical. 

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assumiu com a 
promessa de “reformar” o Brasil, que está com a eco-
nomia estagnada. Considerado neoliberal, tem à frente 
a diretriz econômica de Paulo Guedes. Está confiante de 
novos rumos para o país?

Um novo governo traz, naturalmente, esperança para o 
país. Essa esperança tem contagiado a classe empresarial 
pela promessa do governo da adoção de medidas impor-
tantes para reorganizar das contas públicas e estimular à 
economia. A apresentação do projeto de Reforma da Previ-
dência ao Congresso, a promessa de apresentar também o 
projeto da Reforma Tributária, além da proposta de criação 
do Imposto Único, são medidas que têm a simpatia do mer-
cado e que provocam impacto positivo na economia e eleva 
a confiança dos empresários no futuro do país. 

Em sua opinião, a Reforma da Previdência é essencial e 
necessária? Como avalia a proposta pela ótica empresarial?

Considero que a Reforma da Previdência é importante 
para o país e necessária para colocar as contas públicas nos 
eixos. Isso porque a Previdência consome hoje a maior fatia 
do orçamento federal. Neste ano, 53% do Orçamento da 
União será usado para custear o sistema previdenciário, o 
que representa cerca de três vezes mais que os valores gas-
tos com saúde, educação e segurança pública. 

Com a aprovação da Reforma da Previdência, a expec-
tativa é que o impacto na economia brasileira seja de R$ 
1,164 trilhões em 10 anos. São recursos que deverão ser 
utilizados para o desenvolvimento do país. Mas defendo 
uma reforma justa, que preserve os direitos dos mais neces-
sitados. Por isso, é preciso muito debate para que não haja 
prejuízos para os que mais precisam. 

E quanto à regulamentação da terceirização, qual foi 
o reflexo para o setor no Estado do Tocantins?

A terceirização abriu um novo mercado para as empre-
sas do setor em todo o país. No Tocantins não foi diferen-
te. Mas como em toda mudança, ainda há de aguardar a 
adaptação do mercado a essa nova medida. Imagino que os 
resultados devam ser sentidos em breve. 
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Seac renova as campanhas de combate ao mosquito 
Aedes aegypti   

O Seac-MG intensifica a campanha “Aqui não. Dê justa 
causa ao mosquito Aedes aegypti”, mobilizando as empresas do 
segmento de Asseio e Conservação mineiras, visando a cons-
cientização de empresários e trabalhadores. O objetivo é contri-
buir com o governo e sociedade na luta de combate ao mosquito 
transmissor do vírus da Dengue,  Chikungunya e Zica. Para di-
vulgar a campanha, o Seac-MG utiliza as mídias institucionais, 
como site, facebook e newsletter, instagram e twitter. 

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 trabalha-
dores da empresa. A ideia é eliminar o mosquito, combatendo 
todos os focos.  Para isso, o Seac-MG sugere que as empresas 
elaborem um Programa de Ações de Combate e Prevenção, 
envolvendo trabalhadores e empresários, e pode ser adaptado 
à realidade e perfil de cada empresa. 

A conscientização dos trabalhadores e a formação de uma 
equipe para coordenar as ações são estratégias importantes 
para desenvolver o programa dentro da empresa, que tem 
como foco a eliminação dos focos do mosquito. O programa 
inclui ainda, a definição de métodos de combate e controle 
do mosquito na política de saúde e segurança do trabalho da 
empresa. O programa sugere também a elaboração de um re-
latório 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 trabalhadores, buscando envolvê-los por meio de treina-
mentos específicos e campanhas de conscientização. O pro-
grama alerta para a importância de manter os trabalhadores 
sempre bem informados, principalmente, sobre os sintomas da 
Dengue, Chikungunya e Zica.

O surto de dengue assusta o governo e a sociedade. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgados em 
abril/2019, Minas Gerais, já registrou 21 mortes e mais de 121 mil casos  prováveis, incluindo ocorrências confirmadas e as 

suspeitas. O balanço apontou 1.228 casos prováveis de Chikungunya e 465 casos de zika.

Campanha de vacinação contra gripe h1N1 vai até 31 de maio

Com a estação fria se aproximando, o risco de contrair a gri-
pe fica ainda maior. Por isso é fundamental redobrar os cuidados 
com a saúde. Como a vacinação é a melhor forma de prevenir a 
doença, teve início, no dia 10 de abril, a 21ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a influenza. A estratégia de vacinação 
contra a gripe H1N1 foi incorporada ao Programa Nacional de 
Imunizações desde 1999. 

Segundo informações da SES-MG, em 2019, mais de seis mi-
lhões de mineiros devem receber a vacina, que representa a meta 
de vacinar 90% da população. Em 2018, somente crianças de seis 
meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias receberam a vacina. Nes-
te ano, a vacina será ampliada para crianças na faixa etária de seis 
meses a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias). 

Também estão incluídos adultos com 60 anos ou mais, ges-
tantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da 
saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indí-
genas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, popu-
lação privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. 

Mais informações: 
http://www.saude.mg.gov.br/gripe 
Fonte: 
http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/11031-come-
ca-hoje-a-21-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-gripe

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG) já registrou  456 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), sendo 13 provocados por Influenza (gripe) e 31 por outros vírus respiratórios. Boletim epidemiológico da SES confirmou 

a primeira morte por gripe H1N1 em 2019. A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza prossegue até o dia 31 de 
maio, em cerca de 4.100 postos de vacinação no Estado.
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Transformação Digital: como será o seu trabalho 
daqui a 10 anos? 

Estamos vivendo uma nova revolução industrial. Você pode nem ter percebi-
do, mas em 10 anos, muita coisa mudou. O Spotify praticamente faliu as grava-
doras, o Netflix tomou o lugar das locadoras e o Google substituiu os catálogos 
telefônicos, páginas amarelas e enciclopédias. Da mesma forma, o whatsapp está 
complicando as operadoras de telefonia e as mídias sociais estão atrapalhando 
os veículos de comunicação. Nos transportes, o Uber está incomodando os ta-
xistas e o Waze acabou com o GPS. O Original e o Nubank ameaçam o sistema 
bancário tradicional. 

A tecnologia chegou para ficar e, no setor de asseio e conservação, não seria 
diferente! Equipamentos e produtos revolucionários já fazem parte da nossa re-
alidade e se tornarão comuns em um futuro próximo, entre eles estão os robôs 
que aliam alta tecnologia e inovação na limpeza profissional de vidros, piscinas e 
grandes áreas como galpões, aeroportos e hotéis.

E você acha que vai durar quanto tempo o seu emprego e a sua empresa na for-
ma atual? Essa é uma grande reflexão. Apesar de ser “modinha” para os players da 
área de tecnologia e marketing, para quem ainda não ouviu falar, anote este nome: 
Transformação Digital.

É uma transformação de empresas conservadoras em todas as áreas. Não só no 
discurso, e sim na prática, no dia a dia, envolvendo pessoas e tecnologia em todos 
os pontos de contato. É preciso reinventar o seu modelo de negócio para continuar 
no jogo. Não estamos falando de um conceito para o futuro, e sim um conceito 
para hoje, para agora, para as empresas que querem se manter vivas. 

Os hábitos do seu público e do seu consumidor mudaram drasticamente e con-
sequentemente a sua forma de consumir mídia. Se a sua empresa não rever em 
caráter de urgência o seu core e o seu propósio no mundo em que ela esta inserida, 
em poucos anos ela pode acabar.

Acredite. Vamos acordar, pois isso já é um caminho sem volta. O que iremos 
discutir neste artigo a partir das próximas linhas não é se a sua empresa tem que 
se transformar ou não. A questão é como ela vai se adaptar à esta grande transfor-
mação digital.

E para que a transformação digital aconteça de fato no seu negócio, ela precisa 
acontecer principalmente no mindset dos diretores e de toda a sua equipe. Essa 
reflexão precisa ser de todos os funcionários porque a transformação digital tem 
que acontecer no negócio e não só na fachada. E como já dizia Clay Shirky: “A 
revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Acontece 
quando a sociedade adota novos comportamentos”.

Mas o que muda? O grande segredo para iniciar um processo de transformação 
digital na sua empresa é entender a mentalidade do novo consumidor. Neste artigo 
vamos falar em linhas gerais desta transformação no marketing, mas é muito im-
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portante você ter a consciência que ela precisa ser implantada 
em todos os pilares do seu empreendimento.

O consumidor é outro e agora pessoas comuns influenciam 
outras pessoas com suas expectativas e suas frustações. Está 
cada vez mais caro conseguir e atenção do seu cliente, pois a 
propaganda tradicional está ameaçada pelo conteúdo e pelo 
conceito de inbound marketing. 

Ninguém “gosta” de propaganda porque ela é invasiva. No 
Spotify o usuário paga para se livrar dos anúncios. A Netflix 
só é a Netflix porque não tem propaganda. Qualquer Youtuber 
pode virar um veículo e entregar resultado. Assistir um comer-
cial será uma inconveniência reservada aos pobres e pão duros, 
e pagar para aparecer será um atestado de irrelevância.

Mas as empresas não irão fazer mais propaganda? A questão 
não é essa. Elas continuarão sim, mas a fórmula não é mais a 
mesma, pois o seu cliente mudou muito nos últimos 10 anos. 
Assim, dominar o seu território de conteúdo, é uma obrigação 
das marcas. Os valores da sua empresa agora vêm “impressos” 
no conteúdo.

Mas e agora, o que fazemos? Como dizia Roberto Martini, 
“A gente pula da janela, e aprende a voar no cominho”. Isso 
porque nessa nova era, não existe mágica para ter sucesso. O 
marketing muda todos os dias e é preciso um exercício diário 

de aprendizado de novas possibilidades. Parafraseando Alwin 
Toffer, analfabeto não é mais quem não sabe ler, mas, aquele 
que não quer mais aprender, aprender, aprender, reaprender.

Tudo começa com a mudança dos hábitos dos consumido-
res. Em seu livro marketing 4.0, Philip Kotler, diz que o foco 
é no comportamento das pessoas diante desta nova economia 
digital. É preciso entender que todos nós buscamos na inter-
net informação de qualidade e conteúdo relevante: algo que vai 
acrescentar de fato alguma coisa em nossas vidas. Vale lem-
brar também que o seu público não quer ver só publicidade ou 
“posts” com fotos do seu produto ou serviço. Ninguém aguenta 
ver só propaganda na internet. No digital, as pessoas tem poder 
de igual pra igual: se cansou, deixa de seguir e se não gostou, 
ela comenta.

As pessoas se tornaram mais importantes que as marcas. É 
necessária uma profunda adaptação na forma de se fazer pro-
paganda, pensando fora da caixa, com presença estratégica no 
ambiente digital e criando “advogados” para a sua marca, pois 
é este novo consumidor 4.0 que irá determinar a sobrevivência 
da sua empresa nesta nova economia. A hora de se reinventar é 
agora, não porque atrás vem gente, mas sim, porque tem muita 
gente na nossa frente. E a sua empresa como está? Um forte 
abraço e até a nossa próxima conversa.
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CEbRASSE

Receita Federal e a tributação do auxílio-alimentação

Por Diogo Telles Akashi 
Advogado da CEBRASSE

No apagar das luzes de 2018, a Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) provocou 
um verdadeiro caos na tributação das 
empresas brasileiras, causando grande 
insegurança jurídica em relação a bene-
fício trabalhista de relevante importân-
cia para a saúde dos trabalhadores.

Isso porque, em 26 de dezembro de 
2018, a RFB expediu a Solução de Con-
sulta nº 288 – Cosit, através da qual, dentre 
outras deliberações, fixou entendimento 
no sentido de que “o auxílio-alimentação 
pago mediante tíquetes-alimentação ou 
cartão-alimentação integra a base de cál-
culo das contribuições sociais previdenci-
árias a cargo da empresa e dos segurados 
empregados”.

Este entendimento não é própria-
mente novo, pois já haviam orientações 
e decisões anteriores reconhecendo que o 
auxílio-alimentação pago em dinheiro ou 
em cartão ou tiquete integra o salário para 
efeito de recolhimento de contribuições 
previdenciárias. Tanto o Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais (Carf) 
quanto o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) possuiam precentes neste sentido.

Entretanto, com o advento da Re-
forma Trabalhista, aguardava-se que, 
de imediato, este entendimento fosse 
revisto. Com efeito, o § 2º do artigo 457 
da Consolidação do Trabalho, na reda-
ção dada pela Lei nº 13.467, de 13 de 
julho de 2017, estabeleceu que os valo-
res pagos a título de auxílio-alimentação 
não constituem base de incidência de 
qualquer encargo trabalhista e previden-
ciário, exceto se o pagamento for feito 
em dinheiro. Senão vejamos o texto da 
norma: “As importâncias, ainda que ha-
bituais, pagas a título de ajuda de custo, 

auxílio-alimentação, vedado seu paga-
mento em dinheiro, diárias para viagem, 
prêmios e abonos não integram a remu-
neração do empregado, não se incorpo-
ram ao contrato de trabalho e não cons-
tituem base de incidência de qualquer 
encargo trabalhista e previdenciário.”

Ocorre que, mesmo tendo texto de cla-
reza solar, a previsão expressa da CLT não 
foi suficiente para evitar que a RFB provo-
casse um caos tributário com a edição da 
SC 288/18 – Cosit. Percebendo o equivoco 
de sua interpretação, a RFB, menos de um 
mês depois, publicou novo entendimento 
através da Solução de Consulta nº 35 – 
Cosit, de 23 de janeiro de 2019, pela qual 
reformou a SC anterior para fazer constar 
que: “A partir do dia 11 de novembro de 
2017, o auxílio-alimentação pago mediante 
tíquetes-alimentação ou cartão-alimentação 
não integra a base de cálculo das contribui-
ções sociais previdenciárias a cargo da em-
presa e dos segurados empregados.”

O novo entendimento da RFB ame-
niza, mas não resolve o problema criado 
pelos entedimentos equivocados acerca 
da incidência de contribuição previdenci-
ária sobre os valores do auxilío-alimen-
tação pagos em tíquete ou cartão. Isso 
porque ficou em aberto a possibilidade de 
se questionar a legitimidade do benefício 
fiscal no periodo anterior à entrada em vi-
gor da Reforma Trabalhista.

Ora, não pode haver dúvidas de que 
negar a isenção de contribuição previ-
denciária ao auxílio-alimentação for-
necido em tíquete ou cartão, mesmo 
antes da Reforma Trabalhista, significa 
inobservar a legislação do Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT), por-
quanto esta forma de fornecimento é uma 
das modalidades previstas na legislação 
para execução do PAT, conforme dispõe 
a Portaria SIT/DSST nº 3, de 01/03/2002, 

que regula a prestação de serviço de ali-
mentação coletiva por meio da adminis-
tração de documentos de legitimação.

E não se diga – como se fazia no en-
tedimento anterior – que o fornecimento 
de documentos de legitimação (sejam im-
pressos ou na forma de cartões eletrônicos 
ou magnéticos) equipara-se ao pagamento 
em pecúnia, pois, além de tais documentos 
não se prestarem a outra finalidade senão 
exclusivamente para aquisição de refei-
ções ou alimentos, conforme a modalida-
de, nos estabelecimentos credenciados ao 
PAT, a própria RFB fez esta desequipara-
ção ao editar a SC 35/19 – Cosit, que de-
sonera o pagamento em tíquetes e cartão 
ao mesmo tempo em que mantém o ônus 
para o pagamento em pécunia. Afinal, se 
fossem a mesma coisa, não haveria dife-
rença no tratamento legal-tributário, tanto 
por parte do legislador, como agora por 
parte da Receita Federal.

Enfim, embora não se tenha resolvi-
do o problema em definitivo, as empre-
sas que sofrerem autuação por não terem 
tributado o auxílio-alimentação antes da 
Reforma Trabalhista, assim como aque-
les que estão discutindo esta questão ad-
ministrativa ou judicialmente, têm agora 
um fértil terreno para desenvolver teses 
defensivas com o objetivo de afastar a 
equivocada interpretação anterior.
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