Manual do sistema Empresa Amiga da Criança (SEAC)
Para acessar o sistema clique no link: SEAC
Preencha os campos com os dados da sua empresa – CNPJ e senha, conforme a imagem abaixo:

Observações: Caso não lembre a senha, utilize a opção “Esqueceu sua senha”. Uma senha provisória
será direcionada para o e-mail cadastrado como “RESPONSÁVEL PELA PARCERIA - PRINCIPAL
CONTATO 1”.
Se o e-mail de cadastro estiver desatualizado, entre em contato conosco pelo e-mail
empresa@fadc.org.br ou WhatsApp para que possamos auxiliar na atualização.

APRESENTAÇÃO

Na aba “Apresentação”, através do Menu de navegação, você terá acesso a diversos materiais e
funcionalidades do sistema, tais como: Diploma, Publicações, Selo Empresa Amiga da Criança,
Manual de Uso do Selo, Manual de Utilização do Sistema, dentre outras.
Fique atento: o diploma ficará disponível para download e impressão, logo após a análise e
aprovação pela equipe, que será enviada por e-mail pelo Programa para sua empresa.
Após a aprovação, os demais materiais e recursos também estarão disponíveis durante todo o ano
para as empresas participantes do Programa Empresa Amiga da Criança acessarem a qualquer
momento.

No mapa da tela de Apresentação, clicando nos Estados, você conseguirá visualizar o número de
Empresas Amigas da Criança.
Dica: Caso queira alterar a senha de acesso ao sistema, utilize a opção trocar senha nesta aba.

ETAPAS DO SISTEMA
O sistema tem 7 etapas e algumas informações já virão preenchidas com o que foi cadastrado no ano
anterior.
Fique atento: Algumas perguntas foram inclusas nesta versão do sistema.
Dica: Caso precise fechar o sistema antes de concluir todas as etapas, certifique-se de que preencheu
todas as informações da tela em que está e clique em “Avançar” para salvar o conteúdo já atualizado.

ETAPA 1 - DADOS CADASTRAIS

Todos os dados dessa etapa virão preenchidos com os dados do ano anterior, confira as informações e
atualize o que estiver desatualizado, em seguida clique em Avançar.

ETAPA 2 - CONTATOS

Nessa tela confirme todos os dados dos contatos, caso seja necessário, atualize. Lembre-se que o
cadastro de Principal Executivo, Responsável Pela Parceria - Principal Contato 1, Responsável Financeiro
e Responsável Pela Área Social - Principal Contato 2 são obrigatórios e o Outro Contato 1 e Outro
Contato 2 são opcionais.

Fique atento: O preenchimento dos 4 contatos é obrigatório, confirme se todos estão corretos.
 Principal Executivo; (Sócio Fundador, Presidente, CEO)
 Responsável Pela Parceria - Principal Contato 1; (Pessoa que fará a interlocução com o PEAC)
 Responsável Financeiro; (Financeiro)
 Responsável Pela Área Social - Principal Contato 2 (Gestor da área)
 Se achar necessário, acrescente até mais dois contatos.

ETAPA 3 – DADOS DA EMPRESA

Esta etapa também virá preenchida com as informações do ano anterior, com exceção da pergunta
sobre o número atual de funcionários que estará em branco para atualizar. Confirme todas as
informações da empresa, como: o setor, ramo de atuação, segmento, e se possui filiais.

Fique atento: Nesta etapa inserimos uma nova pergunta sobre a Utilização do Selo, responda para
avançar para a próxima etapa.

ETAPA 4 – POLÍTICAS DA EMPRESA E AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Nesta etapa estão as questões sobre as ações de prevenção e combate ao trabalho infantil. Aas
informações virão preenchidas com os dados do ano anterior, confira e atualize se necessário.

Fique atento: Nesta etapa inserimos uma nova pergunta sobre os ODS, responda para avançar para a
próxima etapa.

ETAPA 5 - DESCRITIVO DA AÇÃO SOCIAL

Nesta etapa você deve declarar as ações sociais que sua empresa realizou em 2020, em benefício de
crianças e adolescentes, e ações de apoio ao enfrentamento da pandemia.

Essa etapa virá preenchida com as ações que você cadastrou no ano passado (referente a 2019). Se
essas ações aconteceram novamente em 2020, clique em editar e atualize apenas os campos
específicos, conforme segue:

Se as ações que estão cadastradas não aconteceram no ano passado, clique em excluir e em seguida em
Cadastrar Ação Social.

Você precisará levantar todas as informações sobre as ações sociais que sua empresa realizou.

Fique atento: Descreva em
detalhes se a ação envolveu os
filhos dos colaboradores e
quantos foram beneficiados; e, se
a ação possibilitou a participação
dos colaboradores voluntários da
empresa, informe quantos.

Na tela acima, você colocará todas as informações da ação social: Se a ação foi desenvolvida por meio
de Leis de Incentivo; data de início; cidade na qual foi realizada; descrição da ação; organizações
beneficiadas; número de crianças e adolescentes beneficiadas; valor investido na ação; entre outras
informações.
Após cadastrar todas as ações realizadas em 2020, responda as duas perguntas do campo abaixo, de
acordo as ações que sua empresa realizou.

Atenção:
Caso sua empresa não tenha atuado em 2020, você deverá clicar na opção “Não realizou ação social
no ano anterior”. Entre em contato com a equipe do Programa para receber orientação sobre como
proceder pelo e-mail empresa@fadc.org.br ou WhatsApp.

ETAPA 6 - INVESTIMENTO SOCIAL TOTAL

Ao prosseguir para a etapa 6, será exibida a somatória dos valores declarados nas ações sociais
descritas anteriormente. Essa tela é preenchida automaticamente, basta conferir e avançar.

ETAPA 7 – TERMO DE COMPROMISSO

Nesta etapa você terá acesso ao Termo de Compromisso assumido junto ao Programa Empresa Amiga
da Criança, já assinado por sua empresa ao aderir ao Programa, você poderá baixar o Termo se achar
necessário. Poderá acessar também o Código de Ética e Conduta e a Política de Proteção à Crianças e
Adolescentes da Fundação Abrinq.
Dica: Nesta tela você pode fazer a impressão de todo o cadastro realizado.
Fique Atento: É necessário clicar no botão “Finalizar” para enviar as informações para a análise da
Equipe Técnica do PEAC, após o envio para análise você não conseguirá editar as informações que
cadastrou, se precisar editar após ter finalizado entre em contato com a equipe do Programa.

FINALIZAÇÃO - APROVAÇÃO
Após preencher todas as informações, a equipe do Programa Empresa Amiga da Criança fará a análise
técnica das informações cadastradas e encaminhará um e-mail de aprovação, a partir deste momento,
a empresa pode revisitar o sistema e imprimir o Diploma do ano vigente.
Fique Atento: A equipe do Programa poderá entrar em contato, caso surjam dúvidas.
Devido a pandemia o Diploma impresso não está sendo enviado pelo correio, após a aprovação.

