INFORME PUBLICITÁRIO - SECIESP
CUIDADO COM AS "EMPRESAS LARANJA" DE MANUTENÇÃO DE
ELEVADORES

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”.
O que é uma Empresa Laranja?
São empresas geralmente pouco conhecidas, devidamente regularizadas junto aos
órgãos competentes (Contru / Crea), porém que emprestam seu nome para qualquer
ex-funcionário de outra empresa que queira fazer a manutenção em elevadores. O
ex-funcionário pactua com a “Empresa Laranja”, que 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.
Qual o argumento usado para obter clientes?
Eles se apresentam aos clientes como sendo sócios ou encarregados desta nova
empresa e apresentam propostas e valores vantajosos. Na verdade, estas
informações (valor da mensalidade e orçamentos) foram obtidas de forma irregular
na época que trabalhavam na empresa que o confiavam.
Como identificar uma Empresa Laranja?
1. Geralmente os técnicos que atendem o condomínio não utilizam uniformes ou
crachás, pois quando não estão atendendo a seus clientes prestam serviços
terceirizados para outras empresas.
2. O veículo para uso dos serviços não possui qualquer identificação. Geralmente
são os próprios carros particulares.
3. Ao procurar o representante no número de telefone fixo da empresa você nunca o
encontra, deixa recado e ele retorna em seguida de um celular.
4. Geralmente a empresa que atendia o condomínio já havia alertado o síndico sobre
a empresa laranja.
5. Os valores da manutenção e também das peças são bem atraentes e em média
abaixo do preço praticado no mercado.
6. Quando disserem ser sócios da empresa peça a cópia do contrato social e
verifique se consta o nome dele na razão social.
7. Peça os comprovantes de registro dos técnicos e representantes através de sua
carteira de trabalho.
8. Vá visitar a empresa (é o método mais recomendado e eficiente).
9. Busque informações desta empresa com a empresa anterior ou com outras

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

