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O SECIESP, Sindicato representante das empresas de manutenção de elevadores 
do Estado de São Paulo, tem recebido consultas e denúncias de administradores e 
condomínios sobre empresas que estão atuando de forma irregular emprestando 
seus nomes a terceiros. Estas empresas são chamadas de “Empresas Laranja”. Na 
edição de dezembro, explicamos que são ex-funcionários de empresas de 
manutenção de elevadores que utilizam o nome de uma outra empresa para 
conseguir contratos em condomínios. A “Empresa Laranja” fornece todo o material 
gráfico (cartões de visita, papel de carta, envelopes etc) e, em alguns casos, até nota 
fiscal, para que esta pessoa possa prestar serviços de manutenção em elevadores. 
Geralmente a “Empresa Laranja” tem participação de 30 a 40% de tudo que é 
faturado com o cliente.  

Quais as conseqüências em contratar uma empresa laranja? 
 
1. Toda empresa é obrigada a ter um seguro de responsabilidade civil em caso de 
acidentes. Neste caso, os valores para indenização são muito baixos. Além disso, há 
o risco da seguradora não indenizar o cliente quando constatado irregularidades, que 
é o caso da empresa laranja. 
 
2. O condomínio fica vulnerável a processos trabalhistas. 
 
3. Os elevadores ficam “sucateados”, já que geralmente essas empresas ficam com 
receio de trocar peças, abrir uma nova concorrência e serem descobertos. Por isso, 
emendam e remendam componentes. Essa situação é facilmente percebida pela 
considerável redução do custo operacional de manutenção. (as conseqüências a 
longo prazo são irreversíveis). 
 
4. A empresa laranja não tem como se responsabilizar pelos atos do técnico que 
visita o condomínio, uma vez que não possui qualquer vínculo empregatício. 

Qual a posição e orientação do SECIESP? 
 
Orientamos a todos os Condomínios e Administradores que ao desconfiar da 
empresa denuncie e cancele imediatamente o contrato. O SECIESP possui uma 
relação de empresas homologadas e comprometidas com a conduta e a ética com 
relação aos consumidores. 

 
O SECIESP está a disposição de administradoras e condomínios para prestar mais 
esclarecimentos através do telefone (11) 3214-0201- 3214-0352 ou e-mail 
seciesp@seciesp.com.br  

 

 


