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EDITORIAL

Somos Essenciais aos que são essenciais!

Renato Fortuna Campos
Presidente do Conselho de Administração
do Seac-MG e Presidente da Febrac

“Unir-se é um bom começo,
manter-se a união é um
progresso, e trabalhar
em conjunto é vitória.”
Henry Ford

Falar dos desaﬁos que 2020 impôs à
sociedade é colocar em evidência muitos
princípios inerentes à natureza humana:
solidariedade, cooperação, responsabilidade e senso de justiça. Dentre esses
desaﬁos, vencer a pandemia da Covid-19,
que também continuará como prioridade
na agenda de 2021. A partir daí, vamos
reconstruir e construir. Nesse cenário,
outra meta é aprovar a tão necessária
Reforma Tributária, pois dela dependem
a isonomia, a empregabilidade e a justiça
tributária.
Estou à frente do Seac-MG há 14
anos, e já passamos por muitas crises, mas
a pandemia da Covid-19 mudou nossa
rotina, agora conhecida como “novo
normal”. Em meio a essa insegurança,
que reﬂetiu, principalmente, no mundo
do trabalho, temos que lidar com as
incertezas de propostas de Reforma
Tributária que tramitam no Congresso
Nacional, sem saber dos seus reais
impactos.
E é por isso, que o Seac-MG e a
Febrac, juntamente com outras 70
entidades, apoiam o manifesto “Por uma
Reforma Tributária Responsável”.
A pandemia revelou à sociedade o
quão nossos trabalhadores são essenciais
nesse momento em que a limpeza e a
higienização são as primeiras armas contra o coronavírus. “Somos Essenciais”
aos que são essenciais. E por isso, nos
mobilizamos pela campanha nacional de
valorização desse trabalho, que até então
vivia no ostracismo social, sem o devido
valor. Quais são essas empresas que
assumem também um importante papel
social, empregando tantas pessoas e
movimentando a economia?
Tenho certeza que nossa Campanha
“Somos Essenciais” desnudou um véu
que cobria o trabalho de tantos cidadãos.

Tenho certeza, que ela já plantou uma
semente no cerne dos poderes decisórios.
E a partir daí, continuamos nos mobilizando, porque estamos à berlinda de
propostas de Reforma Tributária, como a
PEC 45/2019, que se aprovada sem os
ajustes necessários, as perdas para o setor
são incalculáveis e os efeitos nefastos.
A Febrac caminha em sintonia com
essas mudanças necessárias. A campanha
mostra o quão importante somos para a
sociedade, e por isso, as alterações propostas para o sistema tributário nacional
devem ser amplamente debatidas, dando
oportunidade para se exercer um dos
princípios básicos da democracia participativa.
A iniciativa da Febrac de se preparar
para o debate da Reforma Tributária, por
meio de um estudo dos impactos das
propostas no setor, se traduz na responsabilidade que temos com as mais de 42,5
mil empresas e seus trabalhadores.
As primeiras análises das propostas
apresentadas demonstram que os efeitos
serão drásticos para o setor, com elevação
da carga tributária e desemprego. Temos
que nos mobilizar por uma reforma
tributária responsável com base no
princípio constitucional da justiça tributária. Para isso, são imprescindíveis estudos quantitativos e qualitativos, publicização e transparência das propostas para
um amplo debate público.
Que venha 2021, pois estamos preparados para enfrentar seus desaﬁos. E isso
signiﬁca, união em torno de propósitos
que visam alçar ao crescimento, o progresso sustentável e a justiça.

Boas festas, com todo cuidado
que o momento merece.
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VOCÊ SABIA?
• Que o Seac-MG apoia a campanha “Somos Essenciais”, promovida pela Febrac para
valorização dos trabalhadores e empresas do setor?
• Que o Seac-MG instituiu o Comitê Covid-19 para discussão dos impactos jurídicos da
pandemia?
• Que as dúvidas sobre as implicações jurídicas da Covid-19 podem ser enviadas para
dpjuridico@seacmg.com.br?
• Que o Seac-MG mantém o canal de participação “Fale com o presidente” pelo e-mail
presidente@seacmg.com.br?
• Que o Seac-MG está negociando a CCT 2021 e precisa da participação dos empresários?
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Covid-19 dificulta as negociações da CCT 2021
O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas
Gerais (Seac-MG) iniciou,
oﬁcialmente, no dia 29 de
setembro, o processo visando às Convenções Coletivas de Trabalho (CCT
2021), com a designação
dos membros da Comissão
Geral por uma AGE, na
sede do Sindicato, em Belo
Horizonte (MG).
Desde 2010, a Gestão
Portas Abertas do Seac-MG
vem mantendo o comproReunião da CCT 2021 na sede do Seac-MG, BH
misso de fechar as CCTs
antes da data-base da categoria, ﬁxada em janeiro, principalmente,
com o Sindicato dos Trabalhadores
Anualmente, o Sindicato
(Sindeac-BH) e a Federação dos Empregados em Hospitalidade e Turismo do celebra 70 CCTs, representando
Estado de Minas Gerais (Fethemg) e quatro mil empresas no Estado,
sindicatos ﬁliados, principais entidades
que são responsáveis pela
representativas no Estado.
geração de 180 mil empregos
No entanto, desde 2018, as entidadiretos.
des sindicais não conseguem manter
esse compromisso. Naquele ano, as
alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), introduzidas pela Re- se adequar às novas regras e legislação
forma Trabalhista – Lei 13.467/2017, impostas pelo governo em razão do
diﬁcultaram as negociações coletivas. estado de calamidade, decretado em
“O processo foi mais complexo e fevereiro/2020.
Para garantir o emprego e a sobrevidemandou mais tempo, atrasando o
fechamento das CCTs e gerando, vência das empresas, o governo federal
inclusive, 31 aditivos”, destacou o publicou medidas provisórias que ﬂexidiretor Sindical do Seac-MG, Jorge bilizaram as regras trabalhistas, dentre
elas, a MP 927, que causou muita polêEugênio Neto.
Neste ano, as diﬁculdades são tam- mica e em seguida, a MP 936, que perbém por conta da pandemia da Covid- mitiu a redução da jornada de trabalho/
19, que alterou, drasticamente, as rela- salário e a suspensão do contrato de trações de trabalho, impelindo empresas a balho por meio de acordos individuais.
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Essas medidas alteraram de forma signiﬁcativa
a relação capital/trabalho.
“Houve também uma
redução natural de pessoal
porque houve mudança na
forma de prestação de
serviços”, destacou o Conselheiro Administrativo do
Seac-MG, Marco Antônio
de Sousa. O Teletrabalho
ou home ofﬁce se tornou a
melhor alternativa de garantir o emprego e enfrentar a crise da Covid-19.
Prioridade
Apesar dos esforços,
muitos postos de trabalho foram
fechados, principalmente, no setor de
serviços. “Nossa prioridade nas negociações coletivas é proteger os empregos e evitar demissões”, destacou o
presidente do Seac-MG, Renato Fortuna Campos, também presidente da
Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e
Conservação (Febrac).
Segundo dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), no terceiro trimestre,
foram fechados 883 mil postos de
trabalho, o que signiﬁcou um aumento
de 14,6% da taxa de desemprego, o
maior nível desde 2012, conforme a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua).
Renato Fortuna lembrou ainda que a
Reforma Tributária, ainda em discussão
no Congresso Nacional, traz um clima
de incerteza e insegurança jurídica.
“Estudos revelam que se aprovada, a
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PEC 45/2019 vai provocar um aumento
de carga tributária de 25% do setor de
serviços”, alertou, pois considera o
cenário bastante incerto para se deﬁnir
parâmetros que vão reger as relações de
trabalho do setor no próximo ano.
Já foram realizadas seis reuniões
entre a Comissão Geral de Negociações
do Seac-MG e os representantes do
Sindeac e Fethemg. “Sempre colocamos
a preocupação das empresas de manter
os contratantes e os trabalhadores que
estão prestando serviços, e principalmente, de ajustar a capacidade de
contratação, aﬁrmou Marco Antônio,
destacando a receptividade do presidente do Sindeac e Fethemg, Paulo
Roberto da Silva.
As pautas da Fethemg e do Sindeac
foram entregues ao Seac-MG nos dias
06 e 28 de outubro, respectivamente.
Em seguida, foram enviadas a todos os
empresários para sugestões, até o dia

Comissão Geral de Negociação Coletiva do Seac-MG com representantes do Sindicato dos Trabalhadores,
na sede do Sindeac, em BH

23/11, para elaboração da contraproposta aos trabalhadores.
Todas as informações referentes às pautas
e às negociações coletivas podem ser

obtidas no Departamento de Campanhas
Salariais, pelos e-mails:
cct@seacmg.com.br ou
dpjuridico@seacmg.com.br

A Comissão Geral de Negociação Coletiva do Seac-MG foi designada em Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), realizada no dia 29/10, na sede do Seac em Belo Horizonte (MG). Foram
designados como membros da Comissão todos os Conselheiros Administrativos do Seac.
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Como nortear o enquadramento sindical
da sua empresa?

Ananias Eber Pereira da Costa
Advogado, Jornalista e Publicitário
Especialista em Marketing, Sócio-Diretor
da Via Comunicação 360.
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É livre o direito de se associar, assim
diz o artigo 8° da Constituição Federal.
Já seus incisos seguintes registram que a
lei não poderá exigir autorização do
Estado na fundação de um sindicato,
ressalvado o registro em órgão competente que é o Ministério da Economia.
Vedar o Poder Público de interferir
ou intervir nas organizações sindicais é
uma clara aplicação do princípio da
liberdade sindical, salvo a criação de mais
de uma organização sindical, em
qualquer grau, de categoria proﬁssional
ou econômica, na mesma base territorial, não podendo esta ser inferior a um
município, o que é limitado pelo princípio da unicidade sindical.
Muito embora pareçam antagônicos
– liberdade e unicidade sindical – ambos
foram alçados ao patamar de princípios
constitucionais, devendo servir de parâmetro na aferição da legitimação de
determinado grupo para representar a
categoria que congrega.
Temos uma situação que desperta
certa curiosidade: os recém-sindicatos
surgidos para representar categorias
diferenciadas e especíﬁcas. Implicando
na regra geral de enquadramento
sindical, em que, independentemente,
do ramo da atividade preponderante
desempenhada pelos empregadores,
prevalecerão os funções diferenciadas.
Anualmente, são mais de 80
instrumentos coletivos negociados pelo
Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação do Estado de Minas
Gerais, sendo que destes são mais 50
entidades proﬁssionais com representação em asseio e conservação, e outras

40 entidades com representação de
categorias diferenciadas, já que são
atinentes à prestação de serviço a terceiros de forma continuada e permanente.
São elementos a serem avaliados
para o adequado enquadramento
sindical: a base territorial e a categoria
que poderá ser de empreg ador,
empregado, trabalhador autônomo ou
de proﬁssionais liberais, elementos
previstos no Quadro de Atividades e
Proﬁssões do artigo 577 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT.
À luz da CLT, às empresas não é
facultado vincular-se aos entes sindicais
de sua escolha. Podem até ﬁliar-se ou
não à entidade em relação à qual estão
enquadradas, mas tal ajuste já estará
previamente estabelecido na legislação
de regência.
Portanto, o enquadramento é automático. Por conseguinte, é obrigatório.
Não decorre de total livre escolha pelo
representado, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal – STF (RMS
– 21.305-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min.
M a r c o A u r é l i o, RT J – 1 3 7 , p á g .
1131/1135).
No Brasil divide-se em categoria
proﬁssional, constituída por empregados, trabalhador autônomo ou de
proﬁssionais liberais e, lado outro, pela
categoria econômica, formada pelos
empregadores, cuja inserção independe
do desejo em participar desse ou
daquele segmento.
Assim, diz que a vinculação das
empresas aos sindicatos, por meio do
enquadramento sindical ter duas variá-
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veis: a categoria econômica representada e a base territorial.
A primeira será aquela preponderantemente exercida em sua atividade
econômica, mas levando em
consideração o município em que
houver a prestação de serviço pela
empresa, em consonância com a abrangência territorial da entidade sindical
representada.
Caso a empresa, dentre as suas
atividades, não identiﬁque as categorias
representadas por determinados sindicatos, em um dado município, essas
categorias poderão ser chamadas de
inorganizadas, facultando-se assim às
empresas correspondentes vincularemse diretamente à federação sindical que
exercita em relação a elas a representação.
Não são incomuns os questionamentos de como fazer o devido enquadramento sindical? Como enquadrar
os empregados quando existem dois
sindicatos para uma mesma base
territorial? A qual sindicato determi-nada empresa deverá vincular-se? Para
qual sindicato deve ser recolhida as
contribuições negociadas?
Bem, a princípio, para uma melhor
análise sobre o enquadramento sindical
devemos identiﬁcar duas nuances. A
primeira, ligada ao objeto do contrato
social da empresa, que descreverá sua
atividade preponderante, ou seja, o que
a empresa se propõe a fazer, qual o seu
papel na sociedade? A segunda é a
existência ou não de categoria diferenciada na sua base territorial de atuação.
Dito isso, podemos concluir que é
de responsabilidade única e exclusiva da
empresa o enquadramento sindical.
Tanto de si própria, como de seus
empregados.
Por atividade preponderante enten-

de-se a caracterização da unidade de
produto, operação ou objetivo ﬁnal,
cuja todas as demais atividades convirjam, exclusivamente, em regime de
conexão funcional, conforme artigo
581, § 2º da CLT.
Há na doutrina e jurisprudência
pátria quem deﬁna o enquadramento
sindical como sendo a atividade ﬁm da
empresa. Tal argumentação defende
que ao unir todos os empregados ou a
grande maioria deles a um só modelo de
regras convencionais, contribui-se para
a unidade e homogeneização da coletividade, evitando o isolamento de trabalhadores em departamentos, o que
desfavoreceria, portanto, o vínculo de
solidariedade entre eles.

Muito embora pareçam
antagônicos –
liberdade e unicidade
sindical –
ambos foram alçados ao
patamar de princípios
constitucionais.
No caminhar dessa corrente, mesmo que a empresa possua diversas atividades aparentemente distintas, devem
ser enquadradas em um só sindicato,
ligado à sua atividade preponderante.
Cláudio Rodrigues Morales exempliﬁca que “uma universidade que possui uma
pequena gráﬁca, a atividade preponderante no
caso é o ensino e não a exploração da atividade
gráﬁca”, ou seja, o instrumento normativo que deve gerir a relação entre em-

pregado e empregador é aquele ligado
aos estabelecimentos de ensino, e não da
indústria gráﬁca. Pois a categoria
proﬁssional será determinada pela
atividade principal do empregador e não
pelas atividades especíﬁcas executadas
pelos empregados.
A exceção à regra é a existência de
categorias diferenciadas, legalmente
constituídas, que farão com que os
proﬁssionais que exerçam tais proﬁssões sejam vinculados aos respectivos
sindicatos representativos, independentemente da atividade da empresa.
Exemplos claros de categoria diferenciada por estatuto proﬁssional não
faltam, como: advogados, engenheiros,
médicos, enfermeiros, dentre outros. Da
mesma forma, são as distinções das condições de vidas singulares: motoristas
rodoviários, vendedores e viajantes etc.
Embora o Ministério da Economia
não possua competência para proceder
o enquadramento sindical das empresas,
e consequentemente de seus empregados, aquele poderá, mediante consulta,
prestar auxílio fornecendo subsídios
para tal enquadramento, tendo por base
os dados utilizados para o registro das
respectivas entidades sindicais, efetuado
nos termos da Instrução Normativa nº
1, de 17 de julho de 1997, ainda do antigo Ministério do Trabalho.
Por todo o exposto, para minimizar
o risco de um enquadramento equivocado, entendemos que, quando não
houver êxito na consulta formulada ao
órgão ministerial, tão pouco elementos
suﬁcientes que caracterizem a categoria
diferenciada, nos termos do § 3º do
artigo 511 da CLT, recomenda-se que, o
caminho é optar pelo sindicato que
represente a categoria que abranja a
atividade principal da empresa, tida
como preponderante.
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Seac-MG firma nova parceria com a
Prevenir Proteção Veicular
As empresas associadas ao Seac-MG
podem contar com mais um parceiro. A
Prevenir Proteção Veicular, ﬁliada à
Federação Nacional das Associações de
Benefícios (Fenabem), agrega novos
valores à prestação de serviços do
Sindicato, oferecendo atendimento
personalizado e condições especiais
para as associadas. A empresa tem como
principal objetivo a proteção dos
associados, visando sempre à melhoria
dos benefícios ofertados, dedicação e
eﬁciência, comprovada em mais de 25
anos de experiência.
“Em momentos como este, enquanto o país e todo o mundo enfrentam grandes desaﬁos econômicos,
políticos e sociais e até mesmo religiosos, precisamos encontrar grupos que
estejam dispostos a se proteger, a acolher seus membros e a lutar pelas melhores condições possíveis para cada um de
seus associados, seja protegendo um
bem, seja cuidando da saúde, da educação ou pensando na cultura”, justiﬁcou
o presidente da Prevenir Proteção Veicular, Geraldo Eugênio de Assis, tam-

Geraldo de Assis
Presidente da Prevenir Proteção Veicular

bém presidente do Sindmutuo e do
Grupo de resgate voluntário Anjos do
Asfalto/MG.
Geraldo de Assis reforça que a Prevenir Proteção Veicular oferece condições patrimonial e moral para condução
de uma associação. Por isso, orienta os
consumidores, dentre empresas e empresários, a pesquisar o histórico da
associação à qual pretendem se associar,
inclusive, quem as dirige.

Somente quem vive a realidade pode
falar com propriedade. Geraldo Assis,
criador do atual modelo de proteção
patrimonial e ex-caminhoneiro, lembra
que as associações de proteção veicular
surgiram no mercado devido às necessidades dos caminhoneiros, especiﬁcamente, cegonheiros, de Minas Gerais.
“Guiados pelo princípio da solidariedade, a ﬁm de suprir a falta de interesse
das seguradoras em fazer seguros para a
categoria”.
Segundo Geraldo Assis, o atual
modelo de cooperação, já existe há
séculos e, em 2002, tomou as proporções dos dias atuais graças ao pioneirismo dos diretores da Prevenir Proteção Veicular e Prevenir Truck “solução
que virou uma busca pela redução de
custos em nível nacional”, concluiu.

“O auxílio mútuo sempre foi a
válvula de escape daqueles
que se sentiam oprimidos.
Diante da falta de interesse
das seguradoras, surgiram,
então, com princípios de
legalidade e boa-fé, as
Associações de Proteção
Patrimonial”
Mais informações:
www.prevenirpv.org.br
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SST

Fim do PPRA e início do PGR

Carlos Luiz Souza
Diretor da Sercon e Psicólogo especializado em
Ergonomia, Higiene Ocupacional, Dependência
Química, Saúde Mental e Trabalho,
Psicologia Jurídica, Meio ambiente,
Avaliação Psicológica e Psicologia do Trânsito

Quando o atual governo federal
tomou posse, em janeiro de 2019, foi
anunciada a intenção de modernizar a
legislação trabalhista, com maior foco
nas Normas Regulamentadoras. Ao
longo dos meses seguintes, consultas
públicas sobre temas especíﬁcos foram
abertas para ouvir a opinião de especialistas de todo o Brasil e, em março
deste ano, as primeiras mudanças
começaram a ser divulgadas.
Entre as sugestões coletadas por
meio das consultas realizadas, foi
apontada a necessidade de se criar uma
norma para o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que dispusesse
sobre os requisitos mínimos a serem
seguidos pelas empresas para promover
ações de prevenção e gerenciar riscos no
ambiente de trabalho. A ideia se
concretizou não com uma NR, mas por
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meio de uma nova redação dada à NR-1.
O PGR deﬁne quais serão as
políticas e diretrizes de gestão – de nível
administrativo e técnico – para as ações
de SST, de forma a prevenir e gerenciar
os riscos existentes. O objetivo é
minimizar, monitorar e controlar os
riscos, mantendo o sistema em funcionamento de acordo com todos os requisitos propostos e em consonância com
as normas de segurança.
O funcionamento é semelhante à
metodologia PDCA. O primeiro passo
é identiﬁcar o risco e realizar uma
avaliação criteriosa sobre ele. Depois, é
preciso tomar as atitudes necessárias
para minimizar ou realizar o controle
desse risco por meio de um plano de
ação. Em um terceiro momento, é feito
o monitoramento e, por último, veriﬁcase a necessidades de novas ações. Dessa
forma, em nenhum momento o risco se
torna uma ameaça sem controle ou
monitoramento.
A mudança da NR-1 é uma sinalização de que a legislação brasileira está
se adequando às discussões mais modernas da área de SST. A adoção de
elementos semelhantes ao que prega a
ISO 45001:2018 – certiﬁcação internacional que especiﬁca os requisitos para
um sistema de gestão de SST e fornece
orientações para seu uso e manutenção
– é um passo muito importante nesse
sentido, pois permite modernizar e
ﬂexibilizar alguns conceitos que eram
bem estabelecidos na área.
Ou seja, o PGR quebra a ideia do
PPRA como um documento único e
estático, tornando a gestão de SST
muito mais dinâmica e pronta para agir

em curto prazo. O PPRA, inclusive,
deixará de ser obrigatório a partir de
agosto de 2021 para que as empresas
comecem a utilizar o PGR. Isso trará
maior controle dos riscos, pois
enquanto o antigo programa tratava só
dos ambientais (físico, químico e
biológico), o PGR possibilita gerir todos
eles – inclusive os de acidentes e
ergonômicos –, o que fragmentará
menos a área de SST.
Essa é uma mudança tão signiﬁcativa
que terá impacto em outras normas
regulamentadoras. A principal delas é a
NR-9, que deixou de ser chamada de
PPRA para estabelecer os “requisitos
para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e
biológicos quando identiﬁcados no
Programa de Gerenciamento de Riscos
– PGR, previsto na NR-1, e subsidiá-lo
quanto às medidas de prevenção para os
riscos ocupacionais”. Com isso, entendemos que essa norma se voltará mais
para a higiene ocupacional, uma vez que
forem adicionados novos anexos.
A NR-17, que trata das questões da
ergonomia, também será afetada, uma
vez que o PGR passa a fazer a gestão de
todos os riscos existentes – e não só os
biológicos, físicos e químicos, como o
PPRA. Ou seja, são muitas as mudanças
já realizadas e outras que estão por vir
para se adequar a esse novo programa.
E uma boa notícia com relação ao
PGR diz respeito à entrada em vigor das
novas regras, que foi adiada para agosto
de 2021. A medida foi tomada para harmonizar os prazos de vigência das NRs,
agrupando em uma mesma data as normas regulamentadoras 1, 7, 9, 17 e 18.
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Gestão eficiente do vale-transporte
evita passivos trabalhistas

Ismar Libânio dos Santos
Advogado e Diretor Administrativo
e Financeiro do Seac-MG
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Vivemos um momento de “novo
normal”, imposto pela pandemia da
Covid-19. Isso signiﬁca repensar valores e
hábitos, não somente na esfera pessoal,
mas também proﬁssional. Para as empresas, investir em gestão é, a meu ver, o
melhor caminho para sobreviver à crise,
buscando equilibrar contas e principalmente, evitar passivos trabalhistas, que
sempre foram vilões para muitas organizações.
Nesse artigo, vou me ater à questão
do vale-transporte, um benefício garantido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e regulamentado pela Lei nº
7418/85. Na verdade, trata-se de uma
antecipação feita pelo empregador e não
tem natureza salarial.
A lei também estabelece que o empregador deverá compartilhar as despesas
de deslocamento com o trabalhador, se o
desconto de 6% no salário base dele
exceder os custos com o trajeto casa/
trabalho e vice-versa, por meio do transporte público. Além disso, o vale-transporte deve ser ofertado, independentemente, da distância entre a residência e o
local de trabalho, e não há limite mínimo
ou máximo para o valor das passagens.
Dito isso, existem pontos fundamentais que devem ser observados pelos
empregadores a ﬁm de se evitar prejuízos
ﬁnanceiros e reclamações trabalhistas,
com incidência de multa e autuação do
Ministério do Trabalho.
Mas quais, então, são as orientações
para evitar passivos trabalhistas? É claro,
seguir, rigorosamente, a legislação e fazer

uma gestão eﬁciente do vale-transporte, o
que envolve os departamentos de RH e
Financeiro da empresa, e com uma boa
consultoria jurídica, porque são muitas as
situações que podem surgir ao longo do
contrato de trabalho.
Dentre os pontos a serem observados
e que mais geram reclamatória trabalhista
estão a concessão e prazo do benefício. É
fundamental atentar-se em conceder o
vale-transporte necessário para cobrir,
totalmente, as despesas de trajeto de
todos os trabalhadores ﬁxos e temporários da empresa. E no caso dos trabalhadores em home-ofﬁce, o benefício deve
ser concedido nos dias em que ele for à
empresa.
Importante destacar que o saldo não
pertence ao trabalhador, e se houver saldo
na virada do mês, o empregador deverá
somente completar o necessário ao
deslocamento. E a melhor forma de
controlar esses saldos é fazer uma gestão
eﬁcaz do benefício, inclusive, fazendo
campanhas de conscientização do trabalhador sobre as responsabilidades dele
com relação ao benefício, pois a não
utilização ou utilização indevida é motivo
de sanção disciplinar e até mesmo
culminar em demissão por justa causa.
A meu ver, deve haver um diálogo
entre o jurídico e a gestão do valetransporte como forma de prevenir
riscos, adotando boas práticas a ﬁm de
potencializar a eﬁciência na concessão do
beneﬁcio, com impacto positivo no
desempenho ﬁnanceiro da empresa,
atendendo ao fator “social” inerente à lei.
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Outra questão é que a lei veda a concessão do benefício em
dinheiro. No entanto, em caráter excepcional, o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) admite a substituição do valetransporte por pagamento em dinheiro ou por outro benefício
de qualquer espécie.
Porém, nos casos previstos em acordo ou convenção coletiva
de trabalho, o valor do benefício pode ser pago em dinheiro,
como situação de exceção, pois não tem natureza salarial. É o caso
da 13ª cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho 2020 (CCT)
do Seac-MG com o Sindicato dos Trabalhadores – Sindeac.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE – AUXÍLIO
Tendo em vista as diﬁculdades administrativas para a
aquisição, distribuição em tempo hábil e recolhimento da
assinatura dos empregados no recibo de entrega do valetransporte, decorrentes das peculiaridades próprias do setor
de asseio e conservação, faculta-se às empresas incluir nos
contracheques dos seus empregados, de forma destacada

como “Benefício de Transporte”, o valor correspondente à
antecipação para despesas de deslocamento residênciatrabalho-residência.
Assim, há muitos pontos a serem destacados, pois a questão
envolve nuances da relação capital/trabalho. No entanto, é
fundamental observar que a empresa deve se resguardar ao
máximo, cumprindo a obrigação que lhe é imposta pela lei,
inclusive, mantendo atualizados os dados do trabalhador,
informados no ato da admissão, como endereço residencial
completo, meio de transporte que será utilizado e o número de
deslocamentos da casa para o trabalho e vice-versa.
Essas informações garantem o cumprimento do entendimento do TST de que é responsabilidade do empregador comprovar os casos em que o trabalhador não faz jus ou que não se
interessa em receber o vale-transporte. Ao empregador cabe ﬁscalizar a devida utilização desse direito e da ação em caso de uso
inadequado. E como dica, uma eﬁciente gestão do vale-transporte.

GESTÃO

PIX: minha empresa precisa dele?
O sistema de pagamentos instantâneos – PIX do Banco Central (BC) entrou em vigor em 16/11/2020 com a promessa
de simpliﬁcar, acelerar e democratizar os pagamentos digitais, estimulando a concorrência e barateando as operações
ﬁnanceiras. O PIX funciona 24 horas, todos os dias da semana, a custo zero somente para pessoas físicas. Para usá-lo,
deve-se cadastrar uma chave em instituição ﬁnanceira de preferência, e o acesso é por meio do aplicativo PIX. Por ser
“novo” no Brasil, há quem ainda resista. Mas sua empresa precisa dele? Para o Mestre em Economia e professor do
Centro Universitário UNA, Cleyton Izidoro, o momento é de planejamento e de buscar novas oportunidades.
O PIX não é obrigatório, mas as
vantagens desse novo sistema de
pagamentos e a adesão cada vez maior
de pessoas físicas e jurídicas vão
condicionar o mercado. “O sistema está
em funcionamento há pouco tempo, e
como todo produto ou serviço novo,
nós ﬁcamos desconﬁados em relação
aos possíveis problemas que possam
acontecer na operação”, destacou
Cleyton Izidoro. Segundo ele, a popularização do PIX será em questão de
pouco tempo, até porque os brasileiros
utilizam cada vez mais as tecnologias e,
principalmente, aquelas que cabem no
telefone celular ou smartphones.
Então, a pergunta talvez não seja
“sua empresa precisa dele”, mas se “sua
empresa precisa aderir a ele”.
Para isso, as empresas devem analisar os prós e contras do novo sistema de
pagamentos do Banco Central. Apesar
de ter um custo mínimo para as
empresas, pois depende da instituição
ﬁnanceira à qual a empresa está
cadastrada, Cleyton Izidoro lembra que
as vantagens estão na facilidade e
rapidez dos pagamentos e recebimentos, o que pode ajudar, inclusive na
gestão ﬁnanceira da organização.
“O Pix é uma ferramenta que facilita
a gestão ﬁnanceira da empresa, porque
as transferências são instantâneas, em
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Cleyton Izidoroz
Mestre em Economia e professor do Centro
Universitário UNA

tempo real. Se a empresa está com
problemas de caixa, essas transferências
são rápidas, ajudando a equilibrar o
ﬂuxo, que não depende mais dos dias de
compensação e consolidação que as
outras formas de operação demandam”,
explicou.
Para as pessoas jurídicas e os empresários individuais, que vão utilizar o PIX
para receber pagamentos provenientes
da venda de produtos ou serviços,
haverá a cobrança de uma tarifa. Essas
taxas serão deﬁnidas pelas instituições
ﬁnanceiras que vão operar o PIX, mas o
BC garante que essa tarifa deve ser inferior às taxas já existentes no mercado,
como as de cartões, DOC e TED.

Desvantagens?
Cleyton Izidoro não vê desvantagens no sistema, mas adverte sobre
questões que merecem mais atenção por
parte das empresas. “Como ponto de
atenção, que não se poderia considerar
uma desvantagem, está relacionado ao
custo destas operações, que reaﬁrmo,
depende de cada instituição ﬁnanceira e
o pacote de benefícios que a empresa
negocia diretamente”.
Isso porque, segundo o Mestre em
Economia, ao levar para uma instituição
ﬁnanceira as operações ﬁnanceiras da
empresa, as tarifas podem ser negociadas e ter resultados vantajosos ﬁnanceiramente. “Operações como folha de
pagamento e recebíveis são muito bem
vistas pelas instituições ﬁnanceiras”,
lembrou.
Terceirização
As empresas representadas pelo
Seac-MG são prestadoras de serviços de
terceirização de mão de obra em
limpeza, conservação e outros. Elas
dependem do contratante e também
estão sujeitas à alta carga tributária
brasileira, independentemente, do
regime de tributação, além de operarem
com baixa taxa de administração.
Com a pandemia, muitas empresas
perderam postos de trabalho, apesar de
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o setor ser essencial para o funcionamento de serviços essenciais, como na
saúde.
Para Cleyton Izidoro, o sistema PIX
pode ajudar essas empresas a reduzir
custos bancários. “É muito importante
fazer os cálculos das operações
ﬁnanceiras em relação ao custo geral da
empresa. Acredito que o momento é de
planejamento e buscar novas oportunidades”, destacou, lembrando que o
PIX pode ser utilizado como ferramenta para a gestão ﬁnanceira da empresa.
Negociação
O professor e mestre em Economia
enfatiza que as instituições ﬁnanceiras
estão passando por um momento de
adequação do modelo de negócios,
onde não poderão contar com a receita
proveniente das tarifas de DOC e TED
das pessoas físicas, o que irá gerar um
impacto no seu resultado. “A negociação passa a ser a palavra de ordem para
os representados das empresas junto às
instituições ﬁnanceiras”. Assim, ele
aconselha as empresas a buscar melhores oportunidades e pacotes de benefícios com os menores custos.

Segundo Cleyton Izidoro, a base
para tomada de decisão deve ser
puramente técnica, pois o impacto
ﬁnanceiro em médio prazo pode ser
grande. “Quando se tem a oportunidade de negociar, como neste momento, tem que se buscar ótimas condições
para reduzir o impacto deste custo
ﬁnanceiro no custo total, e assim
melhorar a margem do negócio”,
concluiu.
Segurança digital
A segurança do sistema tem a
mesma segurança adotada pelas TEDs e
DOCs, estes validados, autenticados e
criptografados. O que já é padrão nos
mecanismos do Sistema Financeiro
Nacional. “Mas como em toda transação eletrônica, deve-se ﬁcar atento para
não cair em armadilhas de sites falsos
que captam dados dos usuários, ou seja,
nada diferente dos cuidados já existentes”.
Para Cleyton Izidoro, quando maior
o número de pessoas inseridas no
sistema oﬁcial, menor a chance de
fraude, e como consequência, mais
controle por parte dos órgãos oﬁciais.

Segundo ele, os benefícios para a
economia brasileira são bem signiﬁcativos, mas se deve considerar os custos
deste sistema cada vez mais digital. “Se o
impacto for relevante em relação às
outras operações, os usuários com
certeza não irão aderir, ou até mesmo,
utilizar de outras formas fora do sistema
para realizar as movimentações”, concluiu.

VANTAGENS
- velocidade em pagamentos e
transferências;
- alavancar a competitividade e a
eﬁciência do mercado;
- baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência
dos clientes;
- incentivar a eletronização do
mercado de pagamentos de
varejo;
- promover a inclusão ﬁnanceira e
- preencher lacunas da cesta de
instrumentos de pagamentos
disponíveis à população.
Fonte: Banco Central do Brasil
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A Lei Geral de Proteção de Dados e a urgente necessidade
de adequação pelas empresas de terceirização

Giordano Adjuto Teixeira
Assessor Jurídico do Seac-MG
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Publicada em 15 de agosto de
2018, a Lei nº 13.709, que dispôs sobre
o tratamento de dados pessoais, teve o
início de sua vigência prorrogado por
duas vezes, para permitir que as
empresas se adequassem. Ocorre que,
faltando pouco tempo para a data de
entrada em vigor da LGPD, o mundo
foi surpreendido pela pandemia
decorrente da Covid-19. Nesse novo
contexto, foi aprovada mais uma
prorrogação. Todavia, dessa vez
somente três artigos da Lei - aqueles
referentes às sanções administrativas
previstas, dentre eles a famosa multa
que pode chegar a R$ 50 milhões ﬁcaram para 1º de agosto de 2021.
Assim, os demais dispositivos da
LGPD estão em vigor, produzindo
plenos efeitos desde 18/09/2020.
Notadamente, os que se referem a
direitos (dos titulares de dados) e
obrigações (por parte daqueles que
coletam e utilizam os dados de
pessoas físicas, seja elas clientes,
prospects, empregados etc.).
O que seria uma “maratona” de
adequação, virou uma “corrida de 100
metros rasos”, cujo tiro de partida foi
dado em 2018 e a chegada aconteceu
em setembro deste ano.
As consequências já estão sendo
sentidas por algumas empresas. Como
foi o caso amplamente divulgado pela
imprensa da incorporadora e construtora de imóveis Cyrela, condenada
pela 13ª Vara Cível de São Paulo a

indenizar um cliente em R$ 10 mil,
cujos dados foram compartilhados
sem o seu consentimento com outras
empresas parceiras comerciais
(instituições ﬁnanceiras e ﬁrmas de
decoração). Considerando que existem muitos outros clientes nas mesmas condições, é possível imaginar o
tamanho do passivo…
Em relação ao segmento das
empresas de terceirização, a LGPD
projeta grandes impactos. A começar
justamente pelo compartilhamento de
dados pessoais, tanto de funcionários
como de terceiros, tão presente entre
prestadores e tomadores de serviços.
Além da necessidade de enquadramento em uma das bases legais (o
consentimento é a principal, mas são
previstas nove exceções, tais como
para o cumprimento de obrigação
legal e para a execução de contrato, ou
mesmo para o exercício regular de
direitos em processo judicial ou
administrativo), destaca-se a responsabilidade compartilhada (solidária)
entre as partes. Isto signiﬁca que tanto
o tomador quanto o prestador de
serviços podem ser condenados a
reparar os danos patrimoniais, morais,
individuais e coletivos causados pela
não observância da Lei por qualquer
uma das partes.
É esse dispositivo que impulsionará o compliance à LGPD por parte
do próprio mercado. Aﬁnal, os
contratantes deverão redobrar os
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cuidados na pesquisa do histórico dos
contratados (due diligence) além de
exigir contratualmente a comprovação da adequação à Lei pelos
prestadores de serviços. Inclusive, na
esfera da contratação por agentes
públicos por meio de procedimentos
licitatórios, é esperado que os editais
tragam requisitos nesse sentido, sob
pena de exclusão do certame.
Portanto, muito além da multa
milionária, as empresas de terceirização particularmente possuem
diversos motivos para agir imediatamente em busca da conformidade.
Para tanto, além da mera abordagem
jurídica na revisão de contratos, com a

A LGPD projeta grandes
impactos, a começar
justamente pelo
compartilhamento de
dados pessoais, tanto de
funcionários como de
terceiros, tão presente
entre prestadores
e tomadores de serviços.

inserção de cláusulas, criação de
termos de consentimento e documentos especíﬁcos (como a política
de privacidade, por exemplo), é
necessário realizar o inventário e
mapeamento dos dados (data inventory
and mapping) tratados, que vai da coleta,
até a eliminação, passando pelo
armazenamento e compartilhamento,
resultando na elaboração do Registro
de Operações (ROPA). Tudo de
forma a gerar evidências documentais
auditáveis (accountability), seja em uma
eventual ﬁscalização por parte da
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) ou para a produção
de prova em uma ação judicial.

REPRESENTATIVIDADE

Campanha “Somos Essenciais” valoriza o trabalho
de empresas e profissionais do setor de serviços no país
Iniciativa da Febrac homenageia e dá maior visibilidade ao trabalho das categorias por ela representadas, que têm sido
essenciais durante a pandemia da Covid-19
Consciente da relevância do traba- Fortuna Campos.
Youtube (@febracoﬁcial).
lho dos proﬁssionais das empresas de
O lançamento da campanha ocorreu
Na ocasião, o deputado Laércio
serviços especializados que, desde o por meio de uma cerimônia virtual Oliveira ressaltou o trabalho realizado
início da pandemia, têm desempenhado transmitida, simultaneamente, pelo pela Febrac e, sobretudo, pelas empresas
um papel fundamental e vêm atuando Zoom e pelo canal da entidade no que a compõem. “Tenho orgulho de ter
na linha de frente no combate da Covid- Youtube, realizada no dia 20 de outubro sido presidente desta instituição, que
19 no país, a Federação Nacional das e que contou com a participação do tanto contribuiu para o meu crescimenEmpresas Prestadoras de Serviços de deputado federal Laércio Oliveira (PP- to pessoal, proﬁssional e político”,
Limpeza e Conser vação (Febrac) SE), presidente da Frente Parlamentar aﬁrmou o parlamentar.
promoveu a Campanha Nacional em Defesa do Setor de Serviços, que
Em seguida, Renato For tuna
“Somos Essenciais”, para valorizar a ch a n c e l a a c a m p a n h a ; a l é m d o ressaltou, em seu discurso, a importânatuação dos mais de 1,8 milhão de presidente da Febrac, Renato Fortuna; cia do empresariado manter-se unido
trabalhadores e das 42,5 mil empresas do presidente do Comitê Gestor da neste momento delicado pelo qual
do setor.
Crise, Fábio Sandrini; e da superin- atravessa o país, e que a campanha chega
“A exemplo do pessoal das áreas da tendente da Febrac, Cristiane Oliveira, para mostrar o quão essencial o setor é
saúde, da segurança pública, dos que fez a mediação das falas.
para o funcionamento das demais
transportes e dos segmentos fundamenO evento foi assistido por de cerca atividades, incluindo a saúde.
tais do comércio, como supermercados de 350 empresários, lideranças do setor
“Os empregados das empresas de
e farmácias, que continuaram traba- produtivo, parlamentares e jornalistas e serviços especializados têm desempelhando para que nada faltasse à para quem perdeu, é possível rever a nhado um papel de importância social,
sociedade, os serviços especializados cerimônia no canal da Febrac no na medida em que o seu trabalho tem
também são essenciais para o
sido essencial para que várias
Brasil. As empresas do setor
outras áreas importantes para a
fornecem mão de obra treinada e
sociedade, como a da saúde por
reúnem proﬁssionais como
exemplo, possam funcionar com
enfermeiros, maqueiros, mototoda segurança e sem comproristas de ambulância, pessoal de
meter o atendimento dos usuálimpeza, porteiros, recepciorios. Ou seja, estão garantindo as
nistas, vigias, entre outros. Ao
condições necessárias ao funciotodo, são 27 segmentos reprenamento de outros setores e
sentados pela Febrac. Queremos
oferecem consultoria e diagnósmostrar, por meio da campanha
tico do perﬁl das empresas para a
“Somos Essenciais”, a relevância
sugestão de planos de higieniFlávio Resende (Proativa Comunicação); Deputado Federal Laércio
do nosso setor para o funcionazação, produtos e equipamentos
Oliveira; Superintendente da Febrac, Cristiane Oliveira; Josiane
mento da sociedade”, ressaltou o
ideais
para cada empreendiEbani, Comunicação da Febrac e Renato Fortuna Campos, presidente
presidente da Febrac, Renato
mento”, explicou o presidente
da Febrac.
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da Febrac.
Para Fábio Sandrini, o apoio da
Frente Parlamentar em Defesa do Setor
de Serviços reforça a importância do
segmento de prestação de serviços
especializados, num momento de tantas
mudanças políticas, com as reformas
Administrativa e Tributária. “Reunimos
proﬁssionais como enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância,
pessoal de limpeza, porteiros, recepcionistas, vigias, entre outros, num total de
27 segmentos, o que nos faz um dos
maiores empregadores do Brasil”,
reforça o presidente do Comitê de Crise
da Febrac.

Fábio Sandrini
Coordenador do Comitê de Gestão da Crise da
Covid-19/Febrac

Com o slogan “Empresas de serviços especializados - Essenciais para ajudar a reerguer o país e combater a pandemia”, a campanha ocorreu de forma
simultânea em todo o país, com veiculação de comercial nos intervalos do
jornal de maior audiência da CNN
Brasil, o Jornal da CNN, além de todas
as redes sociais da Federação e dos Sindicatos Estaduais ﬁliados (Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter e Youtube).
Durante a 22ª Assembleia Geral
Extraordinária da Gestão 2018-2022 da
Febrac, realizada por videoconferência
no dia 22 de novembro, Renato Fortuna
Campos falou sobre a repercussão da
Campanha pelo Brasil e, na oportuni-

dade, agradeceu o trabalho e empenho
dos Sindicatos ﬁliados na divulgação nos
Estados, que, segundo ele, foram de
suma importância para o sucesso da ação.
“Os Sindicatos abraçaram o projeto
e ﬁzeram um excelente trabalho na divulgação nos Estados, tanto junto a imprensa quanto nas mídias sociais. Com
certeza, a ação conjunta com os Sindicatos contribuiu para o sucesso da Campanha. Como eu sempre digo: sozinhos
podemos ir mais rápido, mas juntos
podemos ir mais longe”, enfatizou o
presidente da Febrac.
Resultados
A Campanha teve duração de um
mês e ocorreu entre outubro e novembro. Entretanto, a veiculação do comercial na CNN foi de 9 dias, no qual foram
impactadas 133 mil pessoas e ocorreu
durante a cobertura da eleição presidencial norte-americana que foi marcada
pelo aumento da audiência do Jornal da
CNN neste período.
Apresentado pelos âncoras William
Waack e Carol Nogueira, o Jornal da
CNN traz um panorama geral do dia a
dia, abordando os principais fatos do
Brasil e do mundo com destaque para a
política e a economia, e é distribuído por
tv, site, app, e CNN Brasil GO.

Já nas mídias sociais, além de majorar o número de seguidores e assinantes
das páginas e do canal da Febrac, a
campanha “Somos Essenciais” resultou
na ampliação das impressões orgânicas
e engajamentos nas publicações. Somadas, as postagens foram vistas por cerca
de 2,2 milhões de pessoas que engajaram, seja por meio de cliques, likes e
comentários, 47 mil vezes.
O principal vídeo da campanha teve
67 mil visualizações, sendo que deste
total, 40 mil ocorreram no YouTube - o
segundo maior mecanismo de busca do
mundo - e competindo com as 400
horas de conteúdo que são enviados por
minuto para a plataforma.
“Obrigado a todos que participaram
deste projeto, seja na concepção quanto
na divulgação da Campanha, em especial gostaria de agradecer ao presidente
do Comitê Gestor da Crise, Fábio
Sandrini; ao presidente da Frente
Parlamentar em Defesa do Setor de
Serviços e deputado federal Laércio
Oliveira (PP-SE); a superintendente da
Febrac, Cristiane Oliveira; a Assessora
de Comunicação da Febrac, Josiane
Ebani, e o Assessor de Imprensa, Flávio
Resende”, enfatizou Renato Fortuna
Campos.
Fonte: Assessora de Comunicação da Febrac
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Seac-MG apoia manifesto
“Por uma Reforma Tributária Responsável”
72 entidades cobram transparência, estudo dos impactos e um amplo debate público das propostas que tramitam no
Congresso Nacional. Encomendado pela Febrac, o modelo econométrico - Modetax, coordenado pelo doutor em
Economia, Marcos Cintra, simulou que os 12 setores representados pela Federação terão um aumento de carga
tributária de 24,55% se for aprovada a PEC 45/2019, instituindo o IBS a uma alíquota de 25%. Para o Setor
de Serviços, será de 25%.
Crédito da foto: Site oﬁcial

Marcos Cintra
Doutor em Economia e professor da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo/
Fundação Getúlio Vargas,
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O Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação do Estado de
Minas Gerais (Seac-MG) endossa,
juntamente com a Federação Nacional
das Empresas Prestadoras de Serviços
de Limpeza e Conservação (Febrac) e
outras 70 entidades sindicais o manifesto “Por uma Reforma Tributária
Responsável”, lançado em novembro/2020, a ﬁm de sensibilizar os
poderes Legislativo e Executivo quanto
à importância da transparência, dos
estudos de impacto e do debate público
das propostas em tramitação no Congresso Nacional.
De acordo com o manifesto, a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 45/2019 e o Projeto de Lei (PL)
3887/2020 podem provocar impactos
negativos para o setor de serviços, ao
propor uma simpliﬁcação tributária
sem apresentar estudos dos impactos
sobre as empresas e a renda das famílias.
A PEC 45/2019, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB/SP) institui o
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS),
substituindo o PIS, Coﬁns, IPI, o ICMS
estadual e o ISS municipal. Já o PL
3887/2020, proposto pelo governo
federal, cria a Contribuição sobre
Operações de Bens e Serviços (CBS).

Modetax prevê aumento de 25% na
carga tributária para os Serviços
Com a ampliação da sua base para
27 categorias, em agosto deste ano, a
Febrac passou a representar 42,5 mil
empresas, que são responsáveis por 1,8
milhão de empregos. Razão pela qual a
Federação acompanha de perto as
mudanças sugeridas nas propostas em
tramitação no Congresso Nacional,
pois se aprovadas sem os ajustes necessários, podem impactar numa elevação
da carga tributária para o setor, comprometendo a empregabilidade.
Por entender ser imprescindível um
estudo detalhado dos impactos que as
propostas podem provocar no setor, a
Febrac se antecipou e contratou uma
consultoria especializada, coordenada
pelo doutor em Economia, Marcos
Cintra, que desenvolveu, exclusivamente para a Federação, o modelo
econométrico Modetax, capaz de
simular os impactos da PEC 45/2019.
O Modetax foi baseado no trabalho
seminal de Wassily Leontief, Prêmio
Nobel de Economia, em 1973.
Ao apresentar o Modetax, durante a
23ª Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) da Febrac, realizada no dia
09/12, na sede da Federação, em
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Brasília (DF), o economista Marcos
Cintra aﬁrmou que o aumento de carga
tributária para os 12 setores representados pela Febrac pode chegar a 24,55%
caso a PEC 45/2019 seja aprovada,
com a instituição do IBS a uma alíquota
de 25%. No caso do Setor de Serviços,
esse aumento é de 25%. Durante a apresentação, foram apresentadas também
as simulações para uma alíquota de 30%
do IBS, com ou sem INSS.

...permite um diálogo
inteligente, competente
e responsável por estar
ancorado em
simulações e em
dados oficiais.
De acordo com o economista, o
modelo é extremamente ﬂexível e
permite estimar a atual situação dos
tributos incidentes em todos os setores
da produção, apurar as alterações que
seriam advindas dos projetos de
reforma tributária em discussão no
Congresso Nacional e criar alternativas
para novas propostas que podem dar
origem a propostas alternativas a depender dos objetivos dos formuladores
da política tributária, sob o ponto de
vista de base de cálculo e de mecanismos de arrecadação, dentre outros.
Marcos Cintra também justiﬁcou a
importância do Modetax face às várias
propostas de reforma do sistema
tributário nacional, pois permite um
diálogo inteligente, competente e
responsável por estar ancorado em
simulações e em dados oﬁciais. “A au-

sência de um instrumento como o modelo que ora apresentamos torna a avaliação de méritos e riscos das várias propostas em discussão um exercício destituído de validade empírica, ou seja,
incorpora tão somente interpretações
abstratas dos impactos econômicos
causados por alterações na estrutura
tributária nacional”.
Para a construção do modelo matricial de impacto setorial, foram utilizados dados oﬁciais das Contas Nacionais
apuradas pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), que
foram validados e adicionados por
informações econômicas fornecidas à
Febrac por empresas do setor. Segundo
Marcos Cintra, por meio de um sistema
de equações simultâneas, é possível
estimar os efeitos de modelos tributários diversos, com diferentes combinações de impostos e contribuições incidindo sobre folha de pagamentos, valor
agregado, movimentação ﬁnanceira e
faturamento.
“O objetivo é avaliar o impacto de
conﬁgurações variáveis de bases de
cálculo e de alíquotas de vários tributos
que compõem o sistema tributário
brasileiro, e calcular as modiﬁcações nas
cargas tributárias em cada um dos 140
setores de atividades, incluindo os doze
adicionais que foram destacados pela
Febrac”, ressaltou Marcos Cintra.
Para Marcos Cintra, a iniciativa da
Febrac é pioneira, ao se antecipar e se
preparar para o debate da Reforma
Tributária, que entra como tema em
2021. Ele acredita que, apesar de ter
sido frustrante em 2020, repetindo-se
os mesmos erros e equívocos, criou-se
um ambiente, ligeiramente, diferente
dos anos anteriores, com uma percepção social pela reforma e um forte ímpeto reformista no Congresso.

Nossa maior preocupação em
relação à reforma é o aumento
da carga tributária. O Setor de
Serviços não suportará essa
elevação, que, caso aconteça,
poderá aumentar os índices de
desemprego. A relação é direta:
o aumento dos tributos levará a
uma elevação dos custos, o que
deverá reﬂetir na redução
signiﬁcativa da contratação de
serviços e, consequentemente,
demissões no setor, que emprega, somente na base da
Febrac mais de 1,8 milhão de
trabalhadores. O Modetax responde às expectativas, apresentando uma simulação dos reais
e avassaladores impactos da
PEC 45/2019, caso seja aprovada sem os devidos reajustes.
O próximo passo é promover
uma mobilização para que
essas análises cheguem aos
parlamentares e ao Ministério
da Economia. Precisamos provocar o debate público e mostrar que uma Reforma Tributária não se faz da noite para o
dia, de forma unilateral.
Renato Fortuna Campos
Presidente do Seac-MG e da Febrac

REVISTA MOMENTO SEAC-MG 25

GESTÃO

Nova Lei de Licitações segue para sanção presidencial

Tatiana Camarão
Professora e mestre em Direito Administrativo
e vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito
Administrativo

O Plenário do Senado aprovou, em
sessão virtual no dia 10/12, o Projeto de
Lei 4.253/2020, que cria um novo
marco legal para substituir a Lei das
Licitações (Lei 8.666/1993), a Lei do
Pregão (Lei 10.520/2002) e o Regime
Diferenciado de Contratações (RDC Lei 12.462/11), além de agregar temas
relacionados.
De relatoria do senador Antonio
Anastasia (PSD-MG), o texto aprovado
é o substitutivo elaborado pela Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado (PLS) 559/2013, e segue agora
para sanção do presidente da República.
Para Tatiana Camarão, a nova lei traz
importantes avanços para as contratações públicas, como eﬁciência, transparência e maior segurança jurídica,
principalmente, ao uniformizar os
entendimentos e jurisprudências, pois
agora há uma previsão legal de que os
Tribunais de Contas estaduais e municipais, onde houver, deverão seguir as
orientações e recomendações do Tribunal de Contas de União.
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“A nova lei pode ser considerada um
Código de Licitações e Contratos, pois
condensa os principais normativos que
deram certo, ao contrário do que tínhamos, ou seja, leis esparsas, utilizadas
para objetos especíﬁcos, o que é bastante confuso para a administração pública”.
Tatiana Camarão destaca também as
inovações, como os diálogos competitivos, que ela considera fundamentais
para a área de Tecnologia da Informação; o seguro garantia nas licitações; o
portal nacional de contratações públicas
e a gestão e ﬁscalização de contratos,
“principalmente, na área de terceirização, dando uma noção exata da ausência
e da omissão dos normativos com
relação a essa temática”, destacou. Ela
aponta ainda, o fortalecimento dos atos
que são praticados na fase preparatória,
que sempre foram ignorados e omitidos
na legislação anterior.
A criação do Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) era uma
demanda da Confederação dos Municípios, devido aos gastos com a publicação dos processos de licitação em
jornais de grande circulação e Diário
Oﬁcial. Segundo ela, com esse portal
único, busca-se centralizar os procedimentos licitatórios dos entes federativos
por meio de um banco de dados. “Vamos ter economicidade com relação às
divulgações, pois serão feitas, exclusivamente, no portal, dando também mais
transparência às aquisições”, destacou.
A nova Lei de Licitações também
mantém as modalidades de garantia,
mas faz uma alteração importante no
quesito “seguro-garantia”. Com relação
à permissão para seguro-garantia nas

licitações, Tatiana Camarão lembra que,
quando cobrado, é incorporado no valor
da contratação. “A garantia deverá ser
usada num percentual maior somente
quando se ﬁzer necessária, o que
considero interessante porque mitiga e
atenua a questão da inexecução contratual”, alertando para o fato de que as
seguradoras deverão se adequar à nova
realidade. “Para que possam aﬁançar ou
assumir o ônus de uma inexecução
contratual em nome do contratado, as
seguradoras precisarão do apoio da
ﬁscalização de contratos”. Segundo ela,
essa questão deve ser melhor discutida.
A lei também estabelece o Programa
de Integridade (compliance) como requisito para os licitantes e cria a terminologia “Agente da Contratação” para
designar o responsável pela condução
do certame e mantém a ﬁgura do pregoeiro para o Pregão.
Pontos negativos
Segundo Tatiana Camarão, a nova
lei representa um grande avanço,
considerando que desde o seu nascedouro, em 1993, já vem sofrendo alterações. No entanto, acredita que o texto
poderia ser mais enxuto, principalmente, com relação aos procedimentos
operacionais. “A meu ver, houve um
detalhamento excessivo dos procedimentos operacionais, sendo desnecessário ﬁgurar na lei, pois deveriam
ﬁcar a encargo de cada órgão ou entidade pública”.
E acrescenta que, apesar de haver na
lei um capítulo especíﬁco para Gestão e
Fiscalização de Contratos, faltam informações para dar mais segurança jurídica
aos gestores e ﬁscais.

REVISTA MOMENTO SEAC-MG 27

ARTIGO

A lei nº 14.035/2020 e as novas diretrizes para contratações
de bens e serviços em tempos de pandemia

José Costa Jorge
Assessor Jurídico do Seac-MG
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Em 12 de agosto passado, foi
publicada no Diário Oﬁcial da União a
Lei nº 14.035, que dispõe sobre
procedimentos para a contratação de
bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus.
Editada com o intuito de ﬂexibilizar
os procedimentos de aquisição de bens
e serviços nesta quadra em que vivemos
o enfrentamento da Pandemia Covid19, a medida introduz inovações que
merecem ser destacadas.
A primeira delas cuida da divulgação
das aquisições e contratações pela
internet, que deverão ser disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da realização do ato,
em site oﬁcial, desde que decorrentes
das situações previstas na Lei nº
13.979/2020, marco inicial das medidas
governamentais para combate da emergência de saúde pública.
Por evidente, tal previsão visa conferir ampla transparência aos procedimentos públicos de contratação, mormente em situações que irão demandar
simpliﬁcação e celeridade nos atos de
aquisição de bens e serviços.
Cumprindo seu propósito de simpliﬁcação dos procedimentos licitatórios, a
lei estipula que, para a aquisição de bens
e contratação de serviços (inclusive de
engenharia) e insumos, em se tratando
de bens e ser viços considerados
“comuns”, não será exigida a elaboração
de estudos preliminares (art. 4º-C),

sendo também admitida a apresentação
de Projetos Básicos e Termos de Referência mais simpliﬁcados.
Outra simpliﬁcação diz respeito ao
gerenciamento de riscos da contratação,
que será exigido somente durante a
gestão do contrato, conforme previsão
contida no art. 4º-D.
A nova regulamentação dispõe,
outrossim, que, nas licitações realizadas
pela modalidade Pregão, tanto eletrônico quanto presencial, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade (art. 4º-G) e os recursos somente terão efeito devolutivo, ou
seja, não suspenderão o processo.
Fica dispensada, ainda, a realização
de audiência pública para as licitações de
grande vulto previstas no caput, do art.
39, da Lei 8.666/93.
Os contratados poderão ser obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, a realização de acréscimos
ou supressões ao objeto contratado de
até 50% do valor inicial atualizado do
contrato (art. 4º-I).
Não menos destacável é a possibilidade de, em situação excepcional e,
comprovadamente, havendo uma única
fornecedora do bem ou prestadora do
serviço, consumar-se a sua contratação,
independentemente da existência de
sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público.
Conﬁrmada tal hipótese, deverá
haver, necessariamente, prestação de
garantia pela contratada, de até no
máximo 10% do valor do contrato,
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conforme dispõe o § 3º-A.
Medida também relevante consta do
§ 3º do art.4º-E, que autoriza a contratação por preços superiores aos estimados, desde que sejam observadas duas
condições básicas, quais sejam: negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classiﬁcação,
para obtenção de condições mais
vantajosas; e a efetiva fundamentação,
nos autos da contratação correspondente, da variação de preços praticados
no mercado por motivo superveniente.
Foram introduzidas, ainda, inovações no tocante às exigências atinentes à

habilitação dos interessados.
O artigo 4-F prevê que, em havendo
restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, de forma excepcional e
mediante justiﬁcativa, poderá haver a
dispensa da documentação relativa à
regularidade ﬁscal ou, ainda, o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a prova de
regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do caput do art. 7º da Constituição
Federal, ou seja, proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer

trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos.
Outra modiﬁcação trazida pela Lei
nº 14.035/2020 diz respeito às prorrogações contratuais. Seu artigo 4-H
dispõe que os contratos terão prazo de
duração de até 6 (seis) meses e poderão
ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
que, por sua vez, reconhece o estado de
calamidade pública com efeitos até 31
de dezembro de 2020.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Associadas têm acesso a agenda de cursos do Ciemg
Em parceria com o Centro Industrial
e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg/
Fiemg), o Seac-MG oferece cursos de
qualiﬁcação proﬁssional para empresas
associadas. Por meio do convênio, também são disponibilizados
encontros empresariais, palestras, seminários, workshop e
consultorias jurídicas em diversas áreas.
Mensalmente, o Seac-MG divulga no site e por e-mail, a
Agenda de Eventos do Ciemg, uma das entidades do Sistema
Fiemg. Somente 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 taxas de inscrição.
As áreas de atuação são Gestão
Empresarial, Liderança, Vendas, Marketing, Inovação, Motivação,
Gestão de RH, Planejamento Estratégico, Produção, Custos,
Fiscal/Tributária e Trabalhistas. Dentro dessas áreas, coloca à
disposição cursos in company, cursos de curta duração (carga
horária de até 20 horas) e cursos de média duração, com carga
horária de 90 horas, o que permite um aprofundamento em temas
mais complexos.

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.

www.ciemg.com.br

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Sindeac reabre inscrições para cursos de qualificação
Crédito: Cida Morais

Curso de Portaria, na sede do Sindeac, em Belo
Horizonte (MG)

O Sindicato retomou os cursos de
qualiﬁcação proﬁssional, após autorização da prefeitura de BH que permitiu
a reabertura gradual das atividades na
capital mineira, suspensas devido à

Covid-19.
As aulas são realizadas na sede do
Sindeac, seguindo rigorosamente os
protocolos sanitários, visando a garantir
a saúde e a segurança, como número
limitado de alunos e distância mínima
recomendada entre eles, uso da máscara,
higienização dos equipamentos e disponibilização de álcool gel.
“Nosso objetivo é qualiﬁcar proﬁssionalmente quem pretende atuar nestes
segmentos e requaliﬁcar os que neles já

NOVAS TURMAS
Higienização Geral: 14 a 18/12 - 15 a 21/12
Supervisor de Limpeza: 14 a 16/12 - 15 a 17/12
Encarregado de Limpeza: 18 a 20/01/2021 - 19 a 21/01/2021
Portaria: 22/12 a 15/01/2021 - 21/12 a 19/01/2021

PAULO ROBERTO

Paulo Roberto da Silva
Presidente do Sindeac

atuam e, assim, contribuir para a conquista ou manutenção do emprego”,
aﬁrma o presidente do Sindeac, Paulo
Roberto da Silva.

Cursos são gratuitos para os trabalhadores
associados ou não ao Sindeac e a baixo custo
para os demais interessados.

Mais informações:

(31) 2104-5899
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Conserbras e Prefeitura implantam serviço de Coleta Seletiva
em Patos de Minas só com mulheres
Crédito: Conserbras

Com equipe feminina, a Conserbras, em parceria com a
Prefeitura, iniciou, em dezembro/2020, a implantação da coleta
seletiva de materiais recicláveis em Patos de Minas. Centenas de
contêineres adquiridos pela administração municipal estão sendo
utilizados na separação dos resíduos. Todo o serviço é
administrado pela Conserbras, que é a responsável pela coleta de
resíduos sólidos da capital nacional do milho, localizada no Alto
Paranaíba.
A equipe de coleta seletiva é formada, exclusivamente, por
mulheres. Normalmente, as equipes, que envolvem motoristas e
coletores de lixo, são majoritariamente constituídas por homens.
A equipe feminina não se intimida e pelas ruas mostram que
podem fazer um bonito trabalho. Além disso, inspiram e
encantam moradores pelas ruas.
O processo de reciclagem espera trazer uma economia nos
gastos com coleta de lixo doméstico/comercial, além de proteger
o meio ambiente e aumentar a vida útil do Aterro Sanitário. A
coleta será realizada de forma mecanizada, utilizando-se
caminhões compactadores devidamente identiﬁcados, com
sistema de basculamento de container na parte traseira.

Equipe feminina de coleta seletiva da Conserbras

Segundo Walter Soares, este projeto vem sendo estudado há
vários meses e espera que em dois ou três anos, abranja toda a
cidade. "Vamos realizar um trabalho de conscientização
ambiental em diversos pontos da cidade, inclusive em escolas,
quando ﬁndar a pandemia", concluiu.
Fonte: Assessoria de Imprensa Conserbras

ESPAÇO ASSOCIADA

SERIS | Iscot Group é agraciada pela FCA Latam
Dentre as grandes empresas fornecedoras multinacionais, a
SERIS | Iscot Group e seu time receberam uma menção honrosa
da FCA Latam por todo o trabalho de limpeza e manutenção de
locais adequados ao desenvolvimento das atividades
empresariais. “Este reconhecimento é absolutamente merecido,
pois, atualmente, não é possível desenvolver qualquer atividade
sem o prévio cuidado com o ambiente, especialmente nos
aspectos ligados à sua limpeza e desinfecção”, destacou o CEO
da Seris, Magno Braz Fonseca.
Anualmente a FCA Latam realiza o Annual Supplier Conference
& Awards, que tem por objetivo reconhecer as melhores
iniciativas e o resultado das parcerias estratégicas mantidas
durante todo o ano. Dada aos riscos decorrentes da Covid-19 e os
protocolos de distanciamento social, em 2020 o evento foi
realizado de forma virtual e contou com a participação de mais de
3.500 pessoas.
Em agradecimento ao desempenho premiado do time, a Seris
divulgou e compartilhou o vídeo que mostra “a exata dimensão
do nosso trabalho”, ressaltou Magno Braz.
Com 18 anos de trabalho em conjunto, a SERIS Serviços
Técnicos Industriais é uma das principais parceiras estratégicas
da FCA, atualmente, é responsável pela limpeza civil nas plantas
de Betim, Goiana, Campo Largo e Jaboatão (inclusão nossa),
além dos escritórios.
Mas tem sido determinante para que o Grupo FCA siga no
desenvolvimento de suas atividades durante o período de
pandemia realizando o transporte e a logística de materiais de
higiene como álcool e reﬁl para os escritórios FCA.

Magno Braz
CEO da SERIS | Iscot Group

Além de garantir a conformidade de toda a fábrica com os
protocolos de saúde para a prevenção da Covid-19, realizando o
fornecimento e instalação de dispensers de álcool líquido e em
gel, o transporte de máscaras e realização da desinfecção dos
ambientes e instalações de trabalho.
Ao todo, foi transportado e instalado um volume total de 112
TONELADAS DE MATERIAIS nas instalações FCA, além de
12.500 Kms percorridos no transporte de máscaras, num
trabalho de 640 mil horas, envolvendo uma equipe de 480
proﬁssionais dedicados para atender aos mais de 6,5 milhões de
metros quadrados das áreas FCA. A atuação proativa e ágil da
SERIS foi um dos pilares para a FCA se manter apta a seguir
produzindo. E principalmente, dar uma rápida resposta à nova
realidade imposta pela crise provocada pela Pandemia de
COVID-19.

Link do vídeo do YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=0qjwANVkfLo&feature=youtu.be
O time da Seris recebeu também os cumprimentos do
Presidente Honorário do ISCOT Group, Gianluigi Gado. Texto
traduzido:
Caro Magno, Estou muito satisfeito com o reconhecimento da
FCA e com a apresentação da Seris num contexto de tão
prestígio! Esperamos que tudo isso seja útil para o desenvolvimento de nossos negócios em todo o Brasil. Obrigado Magno,
obrigado a toda a Equipe Seris (Equipe de excelente qualidade)
e .. A todo vapor!

Estendo meus maiores agradecimentos a todo o NOSSO TIME e
aos principais gestores de cada um dos contratos. Embora a FCA
Latam tenha reconhecido o trabalho em suas plantas, o mérito é de
todos, capitaneados por Charles Coelho, Pedro Gabriel, José
Cristino e Alexandre Lages; todos merecem esta menção. Um
grande abraço a todos e, como sempre gosto de dizer, VAMOS
EM FRENTE!!!
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Campanha Chame os Especialistas foi destaque em SC
Em tempos de incerteza cresce a
importância de quem faz o essencial. A
pandemia do novo coronavírus impôs
uma nova realidade a todo o planeta, em
um curto espaço de tempo. A necessidade imediata de adaptação demandou de diversos setores, proﬁssionais
especializados para lidar com os cenários estabelecidos pela disseminação
massiva do vírus.
Com o intuito de alertar para a
importância da contratação de proﬁssionais preparados para o enfrentamento dos contratempos que o coronavírus impôs à sociedade, o Instituto
Catarinense de Educação Proﬁssional
(ICAEPS), e seus instituidores: SEACSC, Sindesp-SC e FEVASC se uniram
neste segundo semestre para lançar a
Campanha "Terceirização - Chame os
Especialistas".
"Somente com parcerias estratégicas
com as empresas terceirizadas, os gestores podem voltar o foco de sua organização para a atividade-ﬁm, deixando
áreas como limpeza e segurança com

especialistas que executarão o serviço
de forma impecável. A terceirização é a
melhor estratégia para o resgate do
crescimento e a manutenção da competitividade", destaca o presidente do
ICAEPS, Evandro Fortunato Linhares.
As áreas de limpeza, higienização e
segurança privada consolidaram-se
nesta crise como serviços essenciais.
São proﬁssionais que seguem atuando
na linha de frente, muitas vezes de
forma silenciosa, mas vitais para o
controle e prevenção ao avanço da
Covid-19. As empresas do setor de

prestação de serviços possuem em seu
quadro colaboradores capacitados para
os clientes se reinventarem e direcionarem às atenções à atividade-ﬁm, gerando maior produtividade e garantindo a
retomada da competitividade.
A campanha foi sucesso durante
todo o segundo semestre em Santa
Catarina e no país, atingindo todos os
meios de comunicação, como televisão,
rádio, jornal e internet. Mais de 15 milhões de pessoas foram impactadas pelo
conteúdo que rodou o Brasil, alertando
para a importância do setor de serviços
durante a pandemia e na retomada da
economia.
"A campanha Chame os Especialista
foi pioneira no sistema e superou todas
as expectativas. Conseguimos destacar o
setor em todo o país e chamar a atenção
dos contratantes para a importância da
terceirização. Para 2021 já estamos planejando a próxima etapa da campanha
que impactará ainda mais pessoas",
completa o presidente do SEAC-SC,
Avelino Lombardi.
Fonte: Seac-SC
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Seac Sergipe organiza campanha para crianças
Crédito: Seac-SE

Executiva do Seac-SE, Diana Dantas, com as crianças da creche Lar de Zizi.

Preocupada com as consequências
da pandemia da Covid-19, a diretoria do
Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação do Estado de Sergipe
(Seac-SE) realizou, no mês de outubro,
uma campanha social que objetivou a
arrecadação de brinquedos para crianças carentes de dois municípios.
A entrega das doações foi dividida
em duas etapas. Na primeira, os brinquedos foram distribuídos entre as crianças atendidas pelo Lar de Zizi, creche
localizada na Zona Sul de Aracaju, capital de Sergipe, e que atende, atualmente, mais de 80 crianças. Na ocasião,
um número limitado de pais pôde levar
seus ﬁlhos para a busca do presente.
Devido à pandemia, foram tomados
todos os cuidados necessários para o
combate à Covid-19, como o distan-

ciamento social e o uso de álcool em gel.
A coordenadora pedagógica do Lar de
Zizi, Maria Ivanilde, agradeceu ao SeacSE pela ação. “Nós aqui do Lar de Zizi
agradecemos imensamente pela doação dos
brinquedos. Nesse momento de pandemia, vimos realmente como as pessoas se solidarizaram
com as instituições. Que esse espírito de
solidariedade se estenda por muitos e muitos
anos”, falou.
A entrega da outra parte das doações
ocorreu em um povoado do município
de Feira Nova, médio sertão sergipano.
Na oportunidade, a secretária executiva
do sindicato, Diana Dantas, levou muito
alto astral e alegria às crianças. Lá, ela
conheceu Cleiton de Oliveira, um
garoto de 11 anos, portador de uma
deﬁciência que deixa os membros
superiores desconﬁgurados.

No entanto, o menino tem uma vida
normal e preserva a característica de um
indivíduo ativo e esforçado. Para a mãe
dele, Elenilde Oliveira, a onda de
carinho recebida o deixou ainda mais
feliz. “Ele ﬁcou bastante feliz e eu também,
pois o importante na minha vida é ver meu ﬁlho
feliz. Foi muito importante essa ação do SeacSE, porque muitos pais não têm condições de
dar um presente aos ﬁlhos e, com esta ação, isso
foi possível”, disse.
A secretária Diana agradeceu o
apoio da diretoria da entidade. “É muito
gratiﬁcante chegar num lugar e dar amor e
carinho às crianças. Isso só foi possível graças
aos diretores que colaboraram com a campanha,
dando assim todo apoio necessário. É muito
bom ajudar o próximo. Só tenho a agradecer”,
comentou.
O presidente da instituição, Fábio
Andrade, acredita que a ação contribuiu
para um dia mais feliz. “A participação
ativa dos voluntários faz com que as crianças se
sintam acolhidas e felizes. É muito importante
mantermos estas ações, sempre com união e,
principalmente, amor ao próximo”, destacou.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Seac-SE,
Hugo Barbosa
Crédito: Seac-SE
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Seac-SE soma esforços pela valorização da atividade
e do emprego
Em entrevista à Revista Momento Seac, o presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de
Sergipe (Seac-SE), Fábio Andrade Santos, sindicalista e empresário atuante, fala dos desaﬁos e das soluções para o setor. Nos
31 anos do Sindicato, a ética norteou as relações com os trabalhadores, contratantes, os três Poderes e toda a sociedade. Segundo
ele, somar esforços a favor de uma Reforma Tributária justa e responsável, assim como, conscientizar a sociedade da
essencialidade da atividade são fundamentais para garantir empregos e renda, nesse momento de pandemia da Covid-19. As
empresas representadas pelo Seac-SE empregam 7,5 mil trabalhadores.
Revista Momento Seac: Qual o
maior desaﬁo enfrentado, atualmente, pelas prestadoras de serviços
do Estado de Sergipe?
Fábio Andrade Santos: Um dos
fatores mais impactantes é a concorrência predatória praticada na sua
maioria por empresas de fora do estado,
onde prevalence, hoje, a inexequibilidade dos preços dos contratos,
prejudicando o setor de serviços,
chegando à marginalização da atividade
perante os órgãos de controles. E
alguns casos de inadimplência dos
contratantes, ou a falta do realinhamento de preços.
Como o sr. avalia o impacto da
pandemia da Covid-19 nas empresas
de prestação de serviços de Asseio e
Conservação no Estado?
De fato, vivemos uma guerra contra
um invisível e poderoso inimigo. A
perda de uma única vida humana no
exercício do trabalho é, por si só, lamentável. Vidas foram ceifadas, e milhares
de empregos foram perdidos. Porém, a
nossa atividade de limpeza e conservação é um dos requisitos para combater a propagação do vírus no ambiente produtivo em geral. O impacto foi
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Crédito: Seac-SE

Fábio Andrade Santos
Presidente do Seac-SE

enorme. Contudo, na nossa atividade
principal, qual seja, limpeza e conservação, houve uma estabilidade pela
necessidade da atividade em combater o
vírus através da higienização e desinfecção dos ambientes. Frentes de
trabalhos foram criadas nesse sentido.
Quais as medidas implementadas pelo Seac-SE para minimizar
os efeitos da Covid-19 no setor?
Parceria é fundamental?
Atendendo a todos os decretos
governamentais, as ações foram de
disseminação de informações nas
nossas mídias sociais, pois trabalhamos

durante esse período em home ofﬁce.
Diversas reuniões virtuais foram realizadas pela diretoria do Sindicato para
acompanharmos o andamento das atividades. Uma das ações foi enviar oﬁcio
ao poder público, solicitando para
incluir no decreto governamental a
atividade de asseio e conservação como
essencial, evitando assim, o fechamento
das empresas.
Como o sr. avalia a Representatividade do Seac-SE junto aos órgãos
de decisão e formadores de opinião?
E com os sindicatos laborais?
O nosso Sindicato há 31 anos de
existência trabalhou sempre pela ética na
atividade e atendimento a todas as
normas trabalhistas e à toda a legislação
brasileira. Isso nos colocou em uma
condição de respeito perante aos órgãos
de controle como, Executivo, Legislativo e Judiciário. Somos reconhecidos no
Estado como um dos sindicatos
patronais mais atuantes. Temos no nosso
quadro Diretivo o Deputado Federal
Laércio Oliveira, ex-presidente da Febrac
e atual presidente de Fecomercio/SE,
que está sempre conosco nas pautas
positivas para desenvolvimento da nossa
atividade. O respeito e cuidados que

ENTREVISTA
temos com nossos colaboradores nos
trazem um relacionamento pacíﬁco e do
entendimento com o sindicato Laboral
em Sergipe.
Quais as principais bandeiras
defendidas pelo Seac-SE?
A conscientização dos empresários
para uma correta formação de preços,
combatendo a concorrência predatória;
a desburocratização, simpliﬁcação e o
não aumento da carga tributária do atual
sistema tributário do Brasil, para que
possamos chegar ao padrão adotado
pela maioria dos países desenvolvidos e
o nosso reconhecimento como atividade essencial.
Como o sr. avalia as ações da
Febrac em defesa do setor e a importância das empresas de limpeza,
asseio e conservação em todo o país?
As ações desenvolvidas pela Febrac
são de suma importância para sustentabilidade da nossa atividade. Isso se
deve às das discussões e troca de
experiências dos líderes classistas de

todos os sindicatos que compõem a
Federação, coordenada pelo nosso
presidente Renato Fortuna.
O Seac-SE está mobilizado para
a campanha “Somos Essenciais”, da
Febrac?
Foi com muita alegria e entusiasmo
que abraçamos esse projeto lançado
pelo nosso presidente da Febrac, Renato
Fortuna. Estamos divulgando ao máximo em nossas redes sociais para que a
sociedade em geral entenda a importância do setor de asseio e conservação no
combate à pandemia e na retomada do
crescimento econômico.
Estudos preliminares, encomendados pela Febrac, demonstram que
as propostas de Reforma Tributária,
que tramitam no Congresso, sinalizam para o aumento da carga tributária. Qual o papel dos representantes sindicais e empresários do
setor para defender a atividade e os
empregos?
A união e somação de forças são

fundamentais. A mobilização dos empresários de todo o setor produtivo junto
aos seus representantes no Congresso
Nacional, reivindicando uma pauta produtiva para geração e manutenção de
empregos. A nossa luta é pela redução da
carga tributaria e não ao revés.
Diante de tantas mudanças signiﬁcativas registradas nos cenários
econômico, político e social, qual a
sua expectativa com o futuro dos serviços terceirizados no Brasil, especiﬁcamente, no segmento de Asseio e
Conservação?
Estamos muitos esperançosos de
dias melhores. A crise e as adversidades
são vencidas com trabalho sério e competente. O movimento sindical e seus
líderes estão engajados nesta luta, e essa
bandeira é levantada por todos nós.
Precisamos promover ações efetivas
para a melhoria contínua no ambiente
de negócios. Temos que acabar com o
custo Brasil. Com a geração de emprego
e renda, teremos desenvolvimento
econômico e social no país.
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Ministério da Economia concede alteração
estatutária à Febrac
A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza
e Conservação (Febrac) conseguiu uma
importante vitória para o setor: no dia
13 de agosto foi publicada, no no Diário
Oﬁcial da União, a alteração estatutária
da entidade ampliando a base de
representação com a inclusão de 26
novas categorias (ou ampliando para
26?). O despacho é do dia 11 de agosto e
foi assinado pelo coordenador-geral de
Registro Sindical do Ministério da
Economia, Joatan Batista Gonçalves
dos Reis.
“Esse é um marco na história da
Febrac, que ganhou o destaque a que se
faz jus. Somos a maior Federação Nacional em termos de abrangência no

país e representamos um segmento
importantíssimo e essencial, principalmente no atual momento que estamos
vivendo, no combate a pandemia do
novo coronavirus”, aﬁrmou o presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos.
Todas as vitórias alcançadas ao
longo de quase quatro décadas, pontua
o presidente da Febrac, são conquistas
daqueles que acreditaram nos propósitos da Federação em sua busca pela
excelência proﬁssional do setor. “A
Febrac foi uma construção conjunta.
Foram vários os caminhos que nosso
setor trilhou em busca da excelência na
prestação de serviços e várias as lutas
que empreendeu para se fazer devidamente reconhecido, com base em seu

trabalho sério e responsável”, declarou.
Para Renato Fortuna Campos, a
entidade só atingiu esse estágio graças
ao apoio de diretores, sindicatos ﬁliados
e empresários do setor. “Orgulhamonos na qualidade de atores e testemunhos das transformações que granjearam, para a Febrac, um papel pujante na
representatividade sindical e na economia do País”, ressaltou.
A Febrac tem a representação única
e legal dos setores de serviços de asseio
e conservação, limpeza em geral de
edifícios, móveis e jardins, limpeza
urbana, preservação ambiental, medições, e os serviços de hospitalidade terceirizados em geral.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Febrac

DESTAQUE DE FUNÇÕES E ATIVIDADES
• de serviços de limpeza,
conservação, acrescentando a
manutenção geral, de prédios de
qualquer tipo, inclusive, de
edifícios residenciais, escritórios,
fábricas, armazéns, hospitais,
prédios públicos e outros
prédios que desenvolvam
atividades comerciais e de
serviços;
• serviços de limpeza,
conservação e manutenção de
móveis, jardins;
• serviços de limpeza urbana;
• serviços de manejo de resíduos
sólidos urbanos;
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• serviços de preservação ambiental;
• serviços de medições para
expedições de contas de
fornecimentos públicos de energia e
água/esgotos e entregas;
• empresas de serviços terceirizados de
portaria e vigia em geral, inclusive
em condomínios e edifícios;
• de faxineiros ou serventes;
• de limpadores de caixas-d'água;
• de trabalhadores braçais;
• de agentes de campo;
• de ascensoristas;
• de copeiros;
• de capineiros;
• de dedetizadores;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

de limpadores de vidros;
de manobristas;
de garagistas;
de reprograﬁstas;
de operadores de carga;
de auxiliares de jardinagem;
de contínuos ou ofﬁce-boys;
de faxineiros de limpeza técnica
industrial e outras;
de recepcionistas ou atendentes;
de motoristas no caso dos
veículos serem fornecidos pelo
contratante;
de serviços temporários;
de serviços permanentes ou
contínuos

CEBRASSE

Cebrasse preocupa-se com o impacto
da reforma tributária no setor de serviços
Crédito: Cebrasse

João Batista Dinis
Presidente da CEBRASSE - Central Brasileira
do Setor de Serviços

A Central Brasileira do Setor de
Serviços (Cebrasse) tem defendido em
diversos veículos na imprensa nacional
sobre a preocupação com os impactos
no setor de serviços provocados pelos
textos da Reforma Tributária que
tramitam no Congresso Nacional.
Recentemente, o presidente da entidade
João Diniz falou sobre o manifesto em
que 72 entidades do setor de serviços se
posicionam contra a votação este ano da
reforma tributária e pede mais tempo
para discutir a proposta em 2021.
“Desconcertantes são as manifestações
de lideranças políticas que anunciam a
imediata aprovação do parecer da PEC
45, logo em seguida à sua apresentação”
aﬁrmam as entidades no manifesto.
“Não dá para votar o parecer sem
discussão e diálogo. Algo que vai mexer
com a economia do País tratado de
forma política. O Rodrigo Maia querendo uma reforma para chamar de sua e o
Executivo meio que tentando colocar
uma reforma sem apoio suﬁciente”,
disse João Diniz, ao Estadão.
A PEC da Câmara, apresentada pelo
deputado Baleia Rossi (MDB-SP) e
idealizada por Bernard Appy, cria o
Imposto sobre Operações com Bens e
Serviços (IBS), substituindo três tributos federais (IPI, PIS e Coﬁns), o ICMS,
que é estadual, e o ISS, municipal. A
mudança ocorreria em uma transição de
10 anos até a uniﬁcação e em 50 anos até
a compensação de eventuais perdas de
arrecadação de Estados e municípios.
Ainda no Estadão, Diniz destacou
que o manifesto não é contra a reforma,
mas a forma como ela está sendo discu-

tida e que estaria sendo “tratorada”.
Para as entidades, discutir superﬁcial e
açodadamente uma reforma tributária é
correr o risco de tomar decisões de
impactos imprevisíveis e possivelmente
equivocadas. “Reforma tributária neste
momento exige mais responsabilidade e
menos voluntarismo”, aﬁrma o exsecretário especial da Receita, Marcos
Cintra.
O manifesto cobra os estudos de
impacto da proposta e justiﬁca que não
se conhece ainda todo o projeto de
reforma idealizado pelo governo. A
crítica é de que os poucos estudos que
têm sido utilizados para servir de base às
propostas em tramitação no Congresso
são patrocinados por grupos de interesses especíﬁcos, o que comprometeria a
imparcialidade e “prevalência do interesse nacional”.
Ao Jornal Valor Econômico, Diniz
disse que a construção de um consenso
nacional é imprescindível antes da
aprovação de reformas. “Quando mais
de 75% do setor produtivo aponta
preocupações e discordâncias sobre as
propostas tributárias apresentadas, é
preciso que as lideranças políticas
parem para ouvir e reﬂetir”.
O manifesto alerta que somente
com a publicação do parecer do relator,
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), é
que se saberá quais os contornos da
proposta em tramitação. O documento
pede que se dê tempo suﬁciente para
que todos possam analisar “à exaustão”
o parecer da proposta.
Fonte: Assessoria de Imprensa da Cebrasse
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Síndrome de Burnout: pesquisa aponta impactos da
Covid-19 na autoestima dos trabalhadores
A competição inerente ao ambiente de trabalho não é novidade para ninguém. Talvez a novidade seja lidar com essa
pressão, metas cada vez maiores e mais rígidas, tempo escasso e cobrança excessiva. Tudo isso pode afetar profundamente o
emocional. Imagina então, nos tempos atuais, em que um inimigo invisível nos obriga a viver em isolamento e
distanciamento social? Disso decorre um desgaste proﬁssional no ambiente de trabalho, seja presencial ou home ofﬁce,
afetando a autoestima.

Quem não está cansado da rotina ou
do “novo nor mal” imposto pela
pandemia da Covid-19? A pandemia
mudou, drasticamente, a vida das pessoas, impactando de forma signiﬁcativa
o ambiente social e mundo do trabalho.
Conviver com essa ameaça parece uma
maratona que não tem ﬁm, pelo menos,
até que todos possam ser imunizados.
Enquanto isso, o distanciamento social
é a melhor defesa. E quais as consequências do isolamento social?
Os impactos da pandemia no mundo do trabalho expõem ainda mais a
realidade de muitos trabalhadores, sejam aqueles que continuam com atividades presenciais ou aqueles que as desempenham em home ofﬁce.
Artigo publicado na Revista Pegada
Online¹ “Esgotamento proﬁssional em
tempos de pandemia e suas repercussões para o trabalhador”, revela os
resultados de um estudo, desenvolvido
pelo professor e doutor em Psicologia
Social pela Universidade de Brasília,
João Gabriel Modesto. A pesquisa
apontou para a relação entre a Síndrome de Burnout, mais conhecida como

Síndrome do Esgotamento Proﬁssional
e a baixa autoestima dos trabalhadores,
em que o isolamento social é a medida
necessária para conter o avanço da
Covid-19, até a chegada da vacina.
A pesquisa teve como objetivo
analisar os impactos do esgotamento
proﬁssional, uma das consequências do
“novo normal” imposto pela pandemia,
na autoestima dos trabalhadores. Conforme destacado pelos pesquisadores
no artigo, “o isolamento social tem
demandado novos arranjos de trabalho
(ZERBINI; 2020)²”. Isso aponta, inclusive para um processo de esgotamento
proﬁssional, tanto por diﬁculdades de
adaptação ao trabalho remoto x família,
quanto ao medo do contágio, como
acontece com os trabalhadores em
regime presencial.
“Acreditamos que os ajustes necessários para o trabalho remoto, bem
como o receio de contágio nas atividades que se mantiveram presenciais,
favorecem um processo de esgotamento proﬁssional que, por sua vez,
afetam a visão de si (autoestima) dos
trabalhadores. Além disso, acreditamos

que a percepção do indivíduo sobre ser
tratado de maneira justa (crenças no
mundo justo) irá moderar esse efeito,
reduzindo os impactos negativos do
esgotamento proﬁssional na autoestima”, destacou João Gabriel Modesto.
O estudo envolveu 85 trabalhadores
de mais de 50 ocupações proﬁssionais
distintas, 54,10% deles continuavam
com atividades presenciais, apesar das
recomendações de distanciamento social. O estudo concluiu que o esgotamento proﬁssional afeta a autoestima
dos trabalhadores, em especial, as
mulheres, em função da sobrecarga do
trabalho doméstico. Isso porque além
dos problemas de adaptação ao home
ofﬁce, para as mulheres, somam-se as
diﬁculdades de equilíbrio com as
demandas doméstica, como cuidar dos
ﬁlhos, que também estão impedidos de
ir à escola devido ao isolamento social.
O artigo aponta ainda que “a percepção do indivíduo sobre ser tratado de
maneira justa (crenças no mundo justo)
irá moderar esse efeito, reduzindo os
impactos negativos do esgotamento
proﬁssional na autoestima”.

¹ MODESTO, João Gabriel; SOUZA, Luísa Meirelles de; RODRIGUES, Tatiana S. L. Esgotamento proﬁssional em tempos de pandemia e suas repercussões para o trabalhador. Pegada online,
vol.21, n.2 p. 376 a 391, maio/out/2020. https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/7727. Acesso em: 04 de dezembro 2020.
² ZERBINI, T.; ZERBINI, T. Home Ofﬁce: O papel da ciência, orientações médicas e cuidados com o ambiente. In: SBPOT (Ed.). Orientações técnicas para o trabalho de psicólogas e
psicólogos no contexto da crise COVID-19. Porto Alegre: Artmed, 2020. p. 1–7.
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Síndrome de Burnout
O termo Burn-Out, que signiﬁca
queimar completamente, foi adotado
em 1969 por Schaufeli & Ezmmann, e
tornou-se conceito na publicação de um
artigo em 1974 por Herbert J. Freudembreguer, chamado staff burnout que
tratava de problemas ocorridos em
proﬁssionais da área da saúde.
O esgotamento proﬁssional tem
como principais sintomas a falta de
entusiasmo pelo trabalho, cansaço físico
e mental, baixa autoestima, depressão e
sentimento de incapacidade, além de
sintomas físicos como dores muscu-

lares, enxaquecas, perda de sono, transtornos cardiovasculares dentre outros.
Os estressores próprios do ambiente de
trabalho, quando persistentes, podem
levar à Síndrome de Burnout.
É percebível quando um trabalhador que sempre esteve ativo nas atividades desempenhadas, de repente, se desinteressa completamente do trabalho,
uma “sensação de estar acabado” que
abala profundamente os proﬁssionais.
A personalidade do indivíduo é um fator
relevante para o diagnóstico da Síndrome de Burnout, sendo que as pessoas de
baixa autoestima são as mais propensas

a desenvolver a doença.
“O atual contexto da pandemia
tende a contribuir com um esgotamento
proﬁssional (Burnout). Esse esgotamento, por sua vez, pode favorecer uma
avaliação mais negativa sobre si (reduzindo a autoestima dos trabalhadores), o
que pode ter impacto no bem-estar geral
e na saúde mental dos trabalhadores
(MANN et al., 2004)³. Portanto, analisar
a inﬂuência do Burnout na autoestima
do trabalhador permite compreender, a
nível psicológico, repercussões da pandemia no mundo do trabalho”, conclui
os pesquisadores.

³ MANN, M. et al. Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion. Health Education Research, v. 19, n. 4, p. 357–372, maio 2004.
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