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1. OBJETIVOS, PREMISSAS, ESTRUTURA E
PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Objetivos do Intercâmbio de Lideranças Setoriais

Fortalecer a gestão dos sindicatos e o vínculo com o Sistema Indústria
Gerar conhecimento e debate ao redor das boas práticas de gestão das
lideranças setoriais nos campos de negociação coletiva, defesa de
interesses e prestação de serviços
Criar uma rede de contatos e relacionamento entre os líderes setoriais
Disseminar as principais conclusões do encontro junto aos sindicatos
participantes e às empresas representadas

Objetivos da reunião

Discutir boas práticas que possam ser implementadas nos sindicatos
participantes
Elaborar uma lista conjunta dos desafios prioritários do setor nos
campos da gestão sindical, defesa de interesses, negociação coletiva
e prestação de serviços
Elaborar uma lista conjunta de possíveis soluções para os desafios
prioritários na gestão e nos campos de ação dos sindicatos

Resultados da reunião
Discussão de boas práticas que possam ser implementadas nos sindicatos
participantes
Lista conjunta dos desafios prioritários do setor nos campos de gestão
sindical, defesa de interesses, negociação coletiva e prestação de serviços
Lista conjunta de propostas de soluções para os desafios prioritários na
gestão e nos campos de ação dos sindicatos
Material com contatos e conclusões da reunião enviado aos sindicatos
participantes para posterior disseminação

HORÁRIOS

DESCRIÇÃO

12:30 – 13:45

Almoço de abertura

13:45 – 14:00 Pauta e orientações para a reunião
14:00 – 14:30 Boa prática do SIGRAF/RJ
14:30 – 15:15 Perguntas e debate
15:15 – 16:00 Priorização de desafios – trabalho em grupos
16:00 – 16:40 Apresentação e debate – desafios prioritários
16:40 – 17:00 Intervalo
17:00 – 18:00 Construção de soluções para os desafios prioritários – trabalho em grupos
18:00 – 18:45

Apresentação e debate - propostas de soluções

18:45 – 19:15

Ações do Sistema Indústria para o Setor Gráfico

19:15 – 19:30

Próximos passos e encerramento

2. BOA PRÁTICA SINDICAL
SIGRAF/RJ

Boa prática sindical
O SIGRAF/RJ apresentou duas boas práticas. A apresentação foi coordenada pelo
Presidente Carlos Augusto Di Giorgio:
1.

Certificação de empresas do setor gráfico no selo FSC – Forest Stewardship
Council.

2.

NR-12:
Análise dos problemas gerados para as empresas;
Desenvolvimento de metodologia e realização de assessoria técnica às
empresas, em parceria com a FIRJAN e o SEBRAE.

Boa prática sindical
Boa prática do SIGRAF-RJ
Certificação da Cadeia de Custódia FSC (Forest Stewardship Council)

Descrição
Em parceria com FIRJAN e o SEBRAE, foi desenvolvido um projeto para capacitar e
adequar os processos e procedimentos específicos de 25 gráficas de micro e pequeno
porte do município do Rio de Janeiro para obtenção da Certificação da Cadeia de
Custódia FSC .
Com o Certificado de Cadeia de Custódia FSC, espera-se aumentar a competitividade
das gráficas, já que algumas grandes empresas (Bradesco, Vale, Petrobras, etc.) já o
vem exigindo, e aquelas que não o possuírem serão descartadas da concorrência.

Boa prática sindical
Questões para subsidiar o debate sobre a Certificação FSC
Como você avalia a experiência relatada pelo SIGRAF/RJ? Que aspectos podem
ser aproveitados na sua empresa ou no seu sindicato?
Qual a sua avaliação sobre a Certificação FSC? É importante obter esta
certificação?
Que estratégias e ações os participantes têm utilizado para obter a certificação
FSC? Já existe alguma iniciativa neste sentido?
Como o sindicato e as empresas devem atuar neste campo?
Que ações devem ser desenvolvidas?

Boa prática sindical
Boa prática do SIGRAF-RJ
NR-12: Uma visão geral

Descrição
A boa prática apresentada incluiu uma abordagem geral da Norma e suas implicações
para o setor gráfico. Descreveu, ainda, a metodologia e o processo de assessoria
técnica às empresas, projeto realizado com o apoio do SEBRAE e da FIRJAN, que
envolveu 5 sindicatos e 41 empresas.
Esta Norma Regulamentadora define referências técnicas, princípios fundamentais e
medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e
estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho
nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos.

Boa prática sindical
Questões para subsidiar o debate sobre a NR-12
Qual a sua experiência com relação à NR-12?
Como as empresas têm sido abordadas pela fiscalização? Quais os problemas já
registrados?
Como o sindicato deve atuar com vistas a orientar e apoiar as empresas?
Qual deveria ser o posicionamento do Sistema Indústria? Que ações devem ser
implementadas?
Já existem iniciativas do seu conhecimento para adequação à NR-12? Quais os
resultados alcançados?

3. PRIORIZAÇÃO DE DESAFIOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO
Principais pontos do debate

Priorização de desafios e propostas de solução
Defesa de interesses
NR-12: a questão foi debatida na seção de boas práticas e enfatizada como um dos
principais pontos na área de defesa de interesses. É necessário ação conjunta do Sistema
Indústria para defender a prorrogação de prazos e a revisão da NR.
Conflito Tributário: a cobrança conflitante entre ISS e ICMS merece a atenção na defesa
dos pleitos do setor.
Papel imune: a atuação incorreta de algumas empresas compromete a concorrência no
setor. Uma medida para minimizar essa questão seria a troca da isenção tributária da
entrada para a saída.
Representação política: o setor considera necessário melhorar sua representação política.
A contratação de assessoria e a atuação junto a parlamentares em cada estado são
possibilidades de atuação do sindicato.

Priorização de desafios e propostas de solução
Negociação Coletiva
Parâmetros para as negociações:
o

Observar a lei e não incluir na convenção o que já consta no texto legal. Caso seja
necessário alguma concessão, que seja inserida como recomendação.

o

Levantar, com apoio da Federação e da ABIGRAF, informações do setor para pautar a
negociação.

Negociadores:
o

Como orientação geral, o presidente do sindicato não deve participar diretamente da
negociação, designando um interlocutor (negociador).

o

Criar o encontro nacional anual de negociações coletivas e promover a troca de
informações no setor gráfico, divulgando a negociação de cada sindicato

Priorização de desafios e propostas de solução
Prestação de Serviços
Formação e qualificação profissional: dar continuidade e ampliar a oferta desses serviços,
com foco na qualificação da mão de obra e em cursos para empresários, via entidades do
Sistema Indústria.
Assessoria jurídica: a prestação de serviços jurídicos às empresas (com apoio das Federações
e CNI) é identificada como uma oportunidade para atração de associados.
Convênios e parcerias: alguns sindicatos relataram que essa tem sido uma importante
estratégia para proporcionar descontos aos associados e receitas para a entidade.
Interiorização do sindicato: a presença do sindicato, e especialmente do seu presidente, em
municípios do interior do estado é estratégica para a ampliação da base de associados.
Conhecimento das necessidades: foi proposta a realização de pesquisa para identificação das
necessidades das empresas do setor.

Priorização de desafios e propostas de solução
Gestão dos sindicatos
Contribuição Sindical: a sustentabilidade dos sindicatos é um dos desafios mais evidentes.
Para mitigá-lo, o debate levantou as seguintes proposições:
o

Retorno da contribuição sindical compulsória para as MPE.

o

Atualização do cadastro das empresas diretamente nas juntas comerciais (com capitais
regularizados).

o

Contratação de empresa para cobrança dos inadimplentes. Alguns pontos de atenção
quanto a essa questão foram ressaltados: o possível desgaste com no relacionamento as
empresas ao se efetuar a cobrança; a possibilidade de questionamento da tabela
sindical.

o

Vinculação da renovação de licenças (alvará, certificado digital e outros) à apresentação
de quitação/certidão negativa de pagamento da contribuição sindical.

Priorização de desafios e propostas de solução
Gestão dos sindicatos
Recursos humanos: a preparação dos líderes sindicais afeta diretamente a defesa de
interesses do setor. As seguintes propostas de solução foram apresentadas:
o

Capacitação de líderes sindicais

o

Profissionalização da gestão do sindicato

o

Identificação, por parte da CNI, dos pontos críticos na gestão e atuação dos sindicatos,
com vistas a apoiar sua superação

Falta de inter-relacionamento sindical: a distância entre os sindicatos, que dificulta a
comunicação, deve ser trabalhada com encontros periódicos a nível local e nacional. A
formação de um grupo de discussão via aplicativo web é também uma proposta para esse
desafio

Priorização de desafios e propostas de solução
Questões para subsidiar o debate
Que outros desafios podem ser apontados?
Que outras soluções podem ser propostas para superar os desafios?
O que precisa ser feito para solucionar os desafios priorizados? Quais as iniciativas
que o sindicato deve realizar prioritariamente para melhorar a sua gestão e
cumprir as suas funções?
Que parcerias podem ser desenvolvidas para implementar as ações?
Como melhorar a relação com as empresas? Como manter o intercâmbio com os
demais sindicatos e com as entidades do Sistema Indústria?

4. AÇÕES DO SISTEMA INDÚSTRIA PARA O SETOR

Ações do Sistema Indústria para o setor gráfico
Movimento Sindical da FIRJAN
Ângela Cunha, gerente do Movimento Sindical da FIRJAN, relatou brevemente as principais
ações desenvolvidas pela federação voltadas para a defesa dos interesses industriais.
Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) - www.portaldaindustria.com.br/cni/canal/pda
Camila Cavalcanti, gerente da Gerência de Desenvolvimento Associativo (GDA) da CNI,
apresentou os programas disponíveis para a rede no ano de 2014 que podem ser solicitados
por meio das Federações.
Área de Mercado (SESI, SENAI e IEL) - www.portaldaindustria.com.br
Andréa Guimarães Nunes, especialista da Unimercado (SESI, SENAI e IEL), sintetizou os
produtos e serviços disponíveis para os sindicatos como forma de agregar valor às suas
empresas.

Apresentação completa em anexo

Anexos

Lista de contatos dos participantes
Apresentação NR-12: Uma visão geral
Apresentação das ações do Sistema Indústria para os sindicatos
Lista de contatos dos interlocutores das áreas de mercado de SESI, SENAI e IEL

pda@cni.org.br
www.portaldaindustria.com.br/pda
www.facebook.com/programadedesenvolvimentossociativo

