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Boletim do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no
Estado de São Paulo – Sindeprestem, com apoio da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário – Asserttem

CONETT DEBATE TERCEIRIZAÇÃO
Congresso reuniu especialistas da América Latina em São Paulo

Nos dias 6 e 7 de outubro,
foi realizado o 10º Congresso Latino-Americano e o 5º Congresso Nacional
das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (CONETT 2011), ambos promovidos pelo
Sindeprestem e pela Asserttem. Entre
os temas debatidos, a importância do
engajamento do governo na aprovação de um marco regulatório para a
Terceirização, o uso das redes sociais
nas empresas, o problema da falta de
mão-de-obra qualificada e a participação do setor de serviços na realização
de mega-eventos - como a Copa e as
Olimpíadas.
Vander Morales, presidente do Sin-

deprestem e da Asserttem, destacou a
importância da prestação de serviços
no Brasil e a necessidade de regulação. “A nossa atividade contribui para
a geração de mais de 10 milhões de
postos de trabalho formais ao ano no
Brasil. Por este motivo, é urgente a
aprovação de uma lei específica para
trazer segurança jurídica ao setor”,
afirmou.
Orlando Silva, ministro do Esporte, falou das oportunidades de negócios para o Brasil até 2014. “Investir
no Turismo neste momento é imprescindível para que o País continue sendo destino de viagem mesmo após a
Copa e as Olimpíadas, provocando

demanda contínua por mão-de-obra.”
O Brasil deve movimentar R$ 140 bilhões entre 2010 e 2014, gerando mais
3 milhões de empregos por ano.
Participaram também autoridades
como os deputados federais Laércio
de Oliveira (PR-SE) e Roberto Santiago
(PV-SP), o ex-ministro do Trabalho e do
TST Almir Pazzianotto, e representantes de outros países latino-americanos
como Argentina, Chile, México, Uruguai e Colômbia. Também foi realizado
painel sobre o Trabalho Temporário na
zona rural, bastante utilizado pelos demais países da América Latina nos processos de colheita e armazenamento de
produtos agrícolas.

NEGÓCIOS NA COPA

PREVISÃO NATALINA

EMPREGO EM ITAQUÁ

Durante o CONETT, o Sindeprestem
e a Asserttem apresentaram estudo
sobre oportunidades em 2014. Pág. 03

Até o Natal, serão abertas no País 147
mil vagas para trabalho temporário
no comércio e na indústria. Pág. 03

Feira marcada para dia 29 terá oferta
de vagas e cursos, e orientação sobre
currículo e entrevista. Pág. 04
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DEBATE VOLTADO
PARA A AÇÃO
O CONETT 2011 entra para
a história do Sindeprestem como um dos
momentos mais marcantes já vividos nesses 20 anos de nossa existência. Foi um
encontro planejado, organizado e realizado
com o objetivo de discutir os temas de nosso maior interesse, na perspectiva de compreender melhor a realidade que nos cerca,
para poder atuar com mais consciência e
firmeza em defesa dos nossos interesses.
Um diversificado painel foi percorrido
nos dois dias do evento, sendo acompanhado atentamente pelo grande público
presente. Palestras proferidas por notáveis
especialistas abordaram assuntos que integram nosso cotidiano de preocupações.
Alguns exemplos:
a ameaça de um iminente apagão de
mão-de-obra, as dificuldades para preencher as vagas com pessoal qualificado e as
novas formas de lidar com um problema
que desafia os responsáveis por essa área;
a irreversível disseminação das redes sociais na internet, gerando ciclos
de relacionamento que se reproduzem
com inédita rapidez, e criando inúmeras
possibilidades para exploração por parte
das empresas;
a modernização constante das técnicas
de gestão, no sentido de acompanhar a

evolução do mercado, com oportunidades
que se abrem acompanhadas de exigências cada vez mais rigorosas;
o impasse insuportável sobre a regulamentação dos serviços terceirizáveis, submetidos a um vácuo legislativo causador
de insegurança jurídica, enquanto o Congresso Nacional hesita em votar uma lei e
o TST promove audiência pública atrás de
soluções meramente paliativas.
Com a ocorrência simultânea do
Congresso Latino Americano, recebemos valiosas informações sobre o funcionamento do TT&T no continente, de
forma a abrir horizontes em nossa percepção e entendimento.
O Sindeprestem, com apoio da Asserttem, também entregou aos presentes duas
novas publicações, com dados de inestimável valor: a 5ª Pesquisa Setorial, um mapeamento sobre a dinâmica do mercado para
melhor administração do negócio; e a Pesquisa sobre Oportunidades de Negócios na
Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Sentimos o dever cumprido. O CONETT, sob o lema “Conectar, transformar
e inovar”, atingiu plenamente sua meta:
compartilhar conhecimentos e experiências, num ambiente de companheirismo e
confraternização, que nos motiva a prosseguir unidos na caminhada em defesa dos
legítimos direitos do setor. Para resumi-los,
um trinômio: legislação justa, carga menor
de impostos, burocracia e juros, e incentivos ao investimento numa atividade campeã na geração de empregos formais.

//Compreender melhor a
realidade que nos cerca,
para poder atuar com mais
consciência e firmeza em defesa
dos nossos interesses. //

Vander Morales – Presidente do Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Acompanhe

@VanderMorales
O presidente Vander Morales periodicamente posta no Twitter informações e reivindicações dos setores
de Prestação de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário.
Veja alguns dos tweets mais recentes:
“Única solução é reforma tributária. Cadeia produtiva e consumidores
devem pagar preço justo por insumos
e produtos, com impostos coerentes.”
“Setor de Serviços é o mais heterogêneo, acompanhando alta do PIB.
Empresas terceirizadas expandem
emprego formal.”
“Terceirização é sinônimo de especialização. Estratégia para aumentar competitividade das empresas.”
“Quem trabalha com Terceirização
ou Trabalho Temporário necessariamente tem que gostar de gente. Empresário sério não prejudica trabalhador.”
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MOMENTO HISTÓRICO

TST escolhe Terceirização para primeira audiência pública
Iniciativa inédita na história
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), a audiência pública realizada nos dias 4 e 5 de outubro, em
Brasília, para tratar da Terceirização e suas especificidades, teve
a participação de 50 expositores,
dentre os quais representantes do
Ministério Público do Trabalho, estudiosos da matéria e entidades de
segmentos como Indústria, Comércio, Bancos e Telecomunicações.
A Terceirização continua a ser
um tema complexo, que atrai opiniões controversas. Alguns se mostraram a favor da modernização das

relações de trabalho e da tão necessária regulamentação da atividade. Mas também
houve quem defendesse a extinção do setor, sem considerar os milhões de empregos formais gerados pela atividade.
Para o presidente do TST, ministro João
Oreste Dalazen, o que a sociedade precisa
é de uma lei geral de Terceirização que imponha limites. “Não se pode ignorar que
as exigências mercadológicas e o acirramento técnico das ferramentas de gestão,
impuseram a evolução dos métodos. Sendo assim, a Terceirização se revela forma
inteligente e necessária para a organização
dos fatores de produção”, disse Dalazen
durante a audiência pública.

TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
147 MIL ATÉ O NATAL
Quase 30% dos contratos devem ser efetivados

De acordo com o levantamento divulgado pelo Sindeprestem,
em parceria com a Asserttem, serão
abertas em todo o Brasil 147 mil vagas para trabalho temporário no comércio e na indústria, 5% a mais que
no mesmo período do ano passado.
Segundo o estudo, encomendado
ao Instituto de Pesquisas Manager
(Ipema), 29% dos temporários terão
chance de efetivação. Jovens em situação de primeiro emprego deverão
ficar com 28% das vagas.
Cerca de 70% das contratações
serão no comércio, especialmente em
supermercados e segmentos relacionados a vestuário, calçados, eletrodomésticos e perfumaria. Candidatos
com idades entre 18 e 39 anos deve-

rão ser os mais requisitados, ficando
com 65% dos postos de trabalho. A remuneração média deve ser 9,5% maior
em relação a 2010, ficando entre R$ 690
e R$ 996, com direito a benefícios como
transporte e refeição.
Na indústria, as vagas serão concentradas nos segmentos de bens de
consumo, como alimentos, bebidas,
brinquedos, eletrônicos, vestuário e
papel. O sexo feminino deverá ocupar
35% das vagas. A remuneração média
pode aumentar 16% em comparação
com 2010, variando entre R$ 920 e R$
1,3 mil. Cursos de qualificação técnica
em áreas como automação industrial,
eletrotécnica, mecatrônica, química e
informática podem ser um diferencial
na hora da contratação.

OPORTUNIDADES
NA COPA
Durante o CONETT 2011,
o Sindeprestem e a Asserttem
apresentaram com exclusividade
o estudo encomendado ao Instituto de Pesquisa Manager (Ipema) sobre a geração de empregos
e negócios para o setor de serviços na Copa do Mundo no Brasil.
No topo da lista das cidades-sede
que despertam maior interesse
dos empresários consultados,
estão São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Curitiba.
Entre os serviços que as empresas acreditam estar mais bem
preparadas para prestar durante
a Copa do Mundo, recrutamento e seleção, controle de acesso,
limpeza e conservação, trabalho
temporário.
Para a Copa, estima-se a abertura de cerca de 700 mil postos
de emprego formal, sendo 381
mil para trabalho temporário. Serão arrecadados quase R$ 17 bilhões em tributos, sendo R$ 2,9
bilhões apenas em 2014.
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Um dos caminhos para obter o
sucesso empresarial é incentivar o
desenvolvimento da equipe. Pensando nesta necessidade, o Sindeprestem
oferece periodicamente opções de
cursos. Os valores para cada módulo
são: R$ 92 por participante de empresas associadas; R$ 138 por parti-

cipante de empresas filiadas; R$ 184 por
participante de empresas sindicalizadas;
e R$ 230 para empresas não vinculadas
ao sindicato. Universitários têm desconto
de 50% mediante apresentação da última
mensalidade quitada. As inscrições podem ser feitas no portal do Sindeprestem:
www.sindeprestem.com.br
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CONTEÚDOS DE QUALIDADE

Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra
e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo

cursos

COM A BOCA
NA MÍDIA

LOCAL: Escola Estadual Homero Fernando Milano
ENDEREÇO: Avenida João Barbosa de Moraes, 157 – Centro
HORÁRIO: 8h às 17h

Recentemente, o Sindeprestem
e a Asserttem divulgaram o levantamento sobre a expectativa das
entidades para a abertura de vagas
de trabalho temporário na indústria e no comércio por conta do aumento na demanda até o Natal. De
acordo com o estudo encomendado ao Instituto de Pesquisa Manager, serão 147 mil contratações em
todo o Brasil. A notícia foi publicada com exclusividade no Jornal
da Tarde do dia 15 de setembro e
ganhou repercussão em diversos
outros veículos.
A realização do CONETT 2011
também foi amplamente divulgada
à imprensa, com boletins distribuídos periodicamente contendo
informações sobre a grade de palestras e prévia dos levantamentos
apresentados durante o evento: “5ª
Pesquisa Setorial” e “Oportunidades na Copa do Mundo”. A notícia
repercutiu inclusive em Portugal.

[ ] NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
[ ] outro (especificar)

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

Feira do Emprego Americana

Oferta de vagas e cursos; orientação para produção de currículos
e de como se comportar durante
uma entrevista de emprego. Tudo
isso poderá ser encontrado num só
lugar: 1ª Feira de Emprego de Itaquaquecetuba, em 29 de outubro.

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

1ª FEIRA DO EMPREGO

5 mil pessoas são esperadas no próximo dia 29, em Itaquá
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