
 
 

 

Saudações de Ano Novo 
   

Feliz ano novo! 
Gostaria de expressar a todos, a minha gratidão por este ano de 2021. 

 
A Shin-Ei Sogo Service foi fundada em maio de 1990 e celebrará seu 31º ano em maio de 2021. A 

Shin-Ei Hoikuen está no seu 16º ano, o serviço de contratação terceirizada está no seu 5º ano, o serviço 
de apoio à independência para deficientes está no seu 3º ano e a Sincero, que opera serviços de seguros, 
está celebrando o seu 20º aniversário. Tudo isso graças aos nossos clientes, funcionários e a todos que 
apoiam nossas atividades. 

 
No ano passado, a Lei de Agenciamento de Trabalho foi revisada em conjunto com a Reforma do Estilo 

de Trabalho. Revisamos sistemas e procedimentos internos e explicacamos aos clientes e funcionários o 
sistema "Mesmo Trabalho e Mesmo Salário". Porém por volta de abril de 2020, quando a Lei de 
Agenciamento de Trabalho entrou em vigor, fomos afetados pelo coronavírus. Não apenas o 
recrutamento parou, mas as vendas caíram drasticamente, entretanto, assim como na crise de 2008, 
recebemos a ajuda de nossos clientes, garantimos emprego para funcionários, e fornecemos 
auxílio-licença. 

 
De abril a julho, quando a disseminação do coronavírus foi particularmente grave, fiquei preocupada 

com os negócios, porém não foram apenas coisas ruins. Os funcionários estrangeiros, que são 
conhecidos por terem pouco conceito sobre poupança, não me pediram dinheiro emprestado, mesmo 
que o salário tenha sido reduzido em 40%, devido à paralização do trabalho. Além disso, algumas 
pessoas aproveitaram a oportunidade para tirar certificações. Ajudamos com a inscrição do curso, e eles 
obtiveram com sucesso a certificação de empilhadeira. Fiquei muito feliz em perceber que isso é o 
resultado da compreensão e prática dos funcionários em relação aos conceitos que a Shin-Ei valoriza: 
"Viver e pensar em como gerenciar e economizar dinheiro, em vez de mudar de emprego devido a 
salários por hora e horas extras" e "Trabalhar por muito tempo em uma empresa e se tornar um 
funcionário necessário".  

 
O ano passado começou com o sistema Mesmo Trabalho e Mesmo 

Salário, mas depois o ano ficou turbulento devido à disseminação do 
coronavírus. Logo começará o fornecimento de vacinas, mas ainda não 
está claro como ficará a situação mundial. No entanto, em 2021, não 
esqueceremos nossa missão e, com base na conformidade legal, 
construiremos uma empresa na qual nossos clientes e funcionários 
confiam. Continuaremos a trabalhar juntos em equipe para que o maior 
número possível de pessoas possa dizer: "Estou feliz por ter escolhido a 
Shin-Ei". Gostaria que continuassem nos apoioando neste ano. Meus 
mais sinceros votos de prosperidade e saúde para todos. 
       

Shin-Ei Sogo Service 
Presidente Kato Kazuyo 
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