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

TRABALHO TEMPORÁRIO NO NATAL
Contratações continuam em alta, mas efetivação pode ser menor

Divulgação

A imprensa brasileira vem noticiando alta nos preços de produtos e
serviços, provocando queda no otimismo de boas vendas no período do Natal. Esta queda na atividade econômica
deve impactar negativamente as contratações de final de ano no varejo, de
acordo com estudo recente divulgado
pelo Sindeprestem e pela Asserttem.
Segundo a pesquisa, a previsão para o
preenchimento de 147 mil vagas temporárias está mantida, porém a expectativa de efetivação sofreu queda de
29% para 20%.
Para Vander Morales, presidente
das duas entidades, a oferta de crédito
é o principal responsável pelo desempenho da economia no Brasil. “Quando há incentivo, o mercado se anima,
cresce a demanda por produtos e serviços e aumenta a oferta de emprego”,
afirma. Espera-se que a região Sudeste lidere o número de contratações de
temporários neste Natal, mas deve ser
no Nordeste o registro de maior alta no
preenchimento das vagas.
Também de acordo com o levantamento, encomendado ao Instituto de
Pesquisa Manager (Ipema), no comércio
e na indústria, cerca de 50 mil vagas ainda estão em aberto, o equivalente a 34%
do total das 147 mil vagas previstas. No
comércio, a estimativa é de que falta mão
de obra para 41 mil vagas. Na indústria, 9
mil postos ainda não foram preenchidos.

NOVO BENEFÍCIO

PARCERIA EM MARÍLIA

HOMENAGEM NO ALTO TIETÊ

Associadas interessadas em licitações
terão acesso, por meio do portal Sindeprestem, aos editais dos segmentos em
que a entidade atua. Pág. 03

Sindeprestem e Prefeitura vão trabalhar juntos pela realização da primeira
edição da Feira do Emprego em Marília. Pág. 03

Câmara Municipal de Suzano reconhece trabalho realizado no setor de serviços e premia diretor regional do Sindeprestem. Pág. 04
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carta do presidente

A HORA É AGORA!
2011 é mais um ano de grandes
conquistas para o Sindeprestem. Tendo
como base o trabalho em conjunto, a diretoria vem mantendo uma agenda intensa
de atividades em São Paulo e no Interior.
Uma das metas desta gestão, a expansão
do Sindicato, foi cumprida plenamente.
Atualmente, com 12 unidades instaladas
em todo o Estado, ampliamos a área de
trabalho e promovemos a integração com
as comunidades e autoridades locais.
O empenho das diretorias regionais
nos possibilitou incluir na agenda atividades que contribuem para reduzir
o impacto negativo da falta de mão de
obra, como feiras do emprego, palestras
gratuitas e debates. Os investimentos da
entidade em cursos de capacitação e qualificação também aumentaram significativamente. Cerca de mil empresas foram
inscritas e mais de 10 mil profissionais já
se formaram.
Como parte do planejamento desta
gestão, a sede do Sindeprestem foi totalmente reestruturada para melhor atender
ao associado. Entre as novidades, a instalação de plataforma para videoconferência e cursos online. Passamos a utilizar o
ensino a distância, o que nos coloca em
sintonia com as mais inovadoras técnicas
pedagógicas para capacitação de mão de
obra e aprimoramento de profissionais.

Destacamos também o trabalho de articulação política desempenhado pelo Sindeprestem em Brasília. Recentemente, as
ações que promovemos fizeram com que
a aprovação de uma legislação adequada
para a Terceirização no Brasil voltasse ao
centro do debate. Foi uma grande vitória
acompanhar a audiência pública sobre o
tema no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), a primeira de sua história. Apesar
de ainda não haver consenso entre as partes envolvidas, estamos certos de que a regulamentação que tanto se faz necessária
está cada vez mais próxima.
Este ano, o Sindeprestem e a Asserttem comemoram ainda a ascensão da
Terceirização e do Trabalho Temporário
na mídia. Nesta luta para promover as
duas atividades, os levantamentos pontuais, encomendados ao Instituto de
Pesquisa Manager (Ipema) têm sido ferramentas importantes para consolidar o
trabalho de nossas entidades na imprensa. Somente em 2011, foram quase 4 mil
reportagens citando como fonte o Sindeprestem e a Asserttem.
Com tantas realizações, estamos certos de que escolhemos o melhor caminho, privilegiando a união, a seriedade,
o respeito. E colocando sempre o setor
de serviços e o associado como prioridades no nosso trabalho.
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// O empenho dos diretores regionais
nos possibilitou incluir na agenda
atividades para contribuir com
a redução do impacto negativo
que a falta de mão de obra causa
no mercado. Os investimentos
em eventos para promoção do
emprego, cursos de capacitação e
qualificação também aumentaram
significativamente. //

Vander Morales – Presidente do Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Acompanhe
@VanderMorales
Participar das redes sociais é uma
realidade dos tempos modernos. E a
Prestação de Serviços Terceirizáveis e
o Trabalho Temporário têm sido muito bem representados pelo presidente
Vander Morales, que periodicamente
posta em apenas 140 caracteres informações e principais reivindicações
dos setores.
Veja alguns dos tweets mais recentes do presidente Vander:
“Terceirização é uma atividade lícita, comprometida com a preservação dos direitos dos cidadãos e com o
desempenho de nossa economia.”
“Política do menor preço adotada
por órgãos públicos é o fator que gera
rotatividade na Terceirização. Preço
baixo não paga salários.”
“Empresas que praticam preços inexequíveis devem ser fiscalizadas. Preços devem ser justos. Quem cobra preço
inexequível não cumpre contrato.”
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DE OLHO NA
COPA 2014
Parceria vai oferecer
qualificação para taxistas
O projeto Taxista Nota 10 foi implantado no início de novembro e pretende atender 80 mil profissionais em
todo o Brasil com aulas de idiomas,
gestão e empreendedorismo. A iniciativa é fruto da parceria entre o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o Serviço
Social do Transporte (Sest) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). O objetivo é melhorar
o atendimento aos turistas durante a
Copa do Mundo de 2014.
O programa pretende capacitar os
motoristas de táxi em inglês e espanhol, com cursos que terão duração de
120 horas e vocabulário personalizado,
adaptado à linguagem e ao dia a dia do
profissional. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas pelo 0800-570-0800
(Sebrae) ou 0800-728-2891 (CNT).

GENEBRA RECEBE EVENTO DA OIT
Sindeprestem participou representando o Brasil
Nos dias 18 e 19 de outubro, representantes de 47 países estiveram na Suíça para
debater a ratificação da Convenção 181 da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), conjunto de normas que defende o
trabalho decente. O Sindeprestem marcou
presença no Fórum de Diálogo Mundial
com um grupo formado por diretores da
entidade e empresários dos setores de Terceirização e de Trabalho Temporário.
Embora não haja uma lei específica
para regulamentar a Terceirização, a existência de sindicatos patronais e laborais

coloca o Brasil à frente dos demais países.
“A Convenção 181 é um instrumento de
estímulo à criação de empregos, mas precisa de ajustes para atender a todos”, afirmou Fernando Calvet, vice-presidente do
Sindeprestem.
O Fórum de Diálogo Mundial é parte
do programa de atividades da OIT, cujo
objetivo é auxiliar governos e organizações de empregadores e trabalhadores a
desenvolver sua capacidade para tratar as
questões sociais e laborais em setores econômicos específicos.

FALTA DE MÃO DE OBRA EM MARÍLIA
Sindeprestem e Prefeitura firmam parceria
No dia 9 de novembro, empresários, profissionais de recursos
humanos e autoridades da região estiveram reunidos para debater
o problema da escassez de mão de obra no setor de serviços. O
evento, realizado no Ciesp Alta Paulista, em Marília (SP), foi promovido pelo Sindeprestem e contou com a palestra “Onde está a
mão de obra? Processo seguro da relação do Trabalho Terceirizado
e Temporário”, ministrada por Edison Belini, especialista em vendas de serviços e consultor de Comunicação do Sindeprestem.
Durante uma reunião com o vice-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli (PT), a diretoria do Sindeprestem iniciou a parceria
para a realização da primeira Feira do Emprego na cidade. Toffoli
demonstrou interesse e assumiu o compromisso de colocar o projeto em prática o mais breve possível. A iniciativa é um passo importante para reduzir o impacto da falta de mão de obra na região.

NOVO BENEFÍCIO
PARA ASSOCIADOS
Editais de licitações no portal
A partir de agora, empresas ligadas ao Sindeprestem poderão acessar os editais de licitações dos
segmentos em que a entidade atua. Com o novo benefício haverá ganho de tempo para verificar quais
são os procedimentos e requisitos para se inscrever
e participar. O acesso é possível por meio da área
restrita do www.sindeprestem.com.br, onde o usuário pode fazer o download do arquivo desejado. A
pesquisa pode ser por segmento, região ou nome da
instituição. Também está disponível a consulta às
leis, informativos e treinamentos sobre o tema.
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COM A BOCA NA MÍDIA

RECONHECIMENTO NO ALTO TIETÊ
Diretor regional do Sindeprestem é homenageado
No dia 21 de setembro, Cláudio Donizeti foi
agraciado pela Câmara Municipal de Suzano com
o prêmio “Moção de Aplausos”, prova do reconhecimento conquistado pelas prestadoras de serviços da região na luta pela ampliação do mercado
de trabalho. “Acredito que estamos no caminho
certo, mostrando ao poder público e à sociedade
que nosso segmento é sério e responsável”, disse
Donizeti. O ofício foi assinado pelo vereador José
Izaqueu Rangel.

Aulas presenciais recomeçam
em fevereiro

FEIRA DO EMPREGO EM CAMPINAS
Primeira edição do evento será em março
Em decorrência dos eventos de final de ano e das recentes alterações nas secretarias municipais de Campinas (SP), a data da primeira edição da Feira do Emprego na
cidade precisou ser alterada. O evento, que conta com o apoio do CPAT-Campinas, foi
reagendado para o dia 13 de março de 2012, na Praça do Rosário, Centro de Campinas
(SP), das 9h às 16h. Para informações e inscrições de empresas, contato pelo eventos@sindeprestem.com.br

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

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

Além das palestras e cursos a distância, o Sindeprestem também oferece aulas presenciais, realizadas na
sede da entidade. Em 2011, foram
diversas opções com preços especiais
para quem tem interesse em adquirir
conhecimento e melhorar o desempenho profissional. Para este ano, a programação foi encerrada, mas os cursos
recomeçam em fevereiro de 2012. Em
breve, mais informações. Para acompanhar a agenda, acesse www.sindeprestem.com.br

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

PROGRAMAÇÃO
DE CURSOS
ENCERRADA

maioria das reportagens também apresentou dicas sobre onde encontrar trabalho e como conquistar uma das vagas. Em grande parte das publicações,
os diretores regionais da Asserttem foram consultados para entrevista.

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

cursos

A notícia ganhou repercussão e foi
destaque em diversos veículos, entre
eles Rede Globo, Jornal da Tarde, Folha
de S.Paulo e Jovem Pan.
Além dos números sobre a expectativa para contratações temporárias, a

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO

Recentemente, a previsão divulgada pelo Sindeprestem e pela Asserttem, segundo a qual deverão ser
contratados 147 mil trabalhadores
temporários até o Natal, vem despertando grande interesse da imprensa.
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