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Destaque desta edição da revista Em Ação, o 1º 
FORSEG-MG superou todas as nossas expectativas. 
Seja pela inegável contribuição emprestada pelos pa-
lestrantes ao evento, seja pela efetiva participação 
daqueles que nos prestigiaram com suas presenças, 
os resultados alcançados nos estimulam, desde já, a 
tornar o evento uma realização periódica.

Mais uma vez cabe a esta diretoria agradecer a to-
dos aqueles que concorreram com seus esforços para 
a realização desse grande encontro. Aos expositores, 
o reconhecimento público pelo brilhantismo de suas 
intervenções e pela riqueza de conteúdo de cada pa-
lestra proferida.

Certamente saímos maiores desse evento. E por 
assim ter sido, renovamos a disposição de implantar ou-
tros tantos projetos sempre na perspectiva de propiciar 
à nossa categoria econômica o acesso a informações,  
análises técnicas e reflexões consistentes sobre a nos-
sa atividade e oportunidades de negócios no contexto 
de uma economia que se renova, particularmente às 
vésperas de grandes empreendimentos esportivos de 
relevo mundial.

Aprendendo a fazer, faremos melhor. Só não nos 
falta a vontade de acertar pelo que, desde já, assumi-
mos o desafio de promovermos outros tantos encontros 
como o Forseg, tendo como meta a satisfação de nossos 
parceiros empreendedores.

Boa leitura!
Edson Pinto Neto 

Presidente
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ENTREVISTA

Outra coisa importante que a empre-
sa deve saber é que todo o seu esforço e 
investimentos para criar uma experiência 
de satisfação para seus colaboradores, e 
assim aumentar o desempenho da equi-
pe, de nada adiantará, caso não exista 
uma boa estratégia de comunicação. Os 
colaboradores precisam saber que a em-
presa está investindo neles e identificar 
que esse investimento trará benefícios 
palpáveis para eles e as próprias carreiras. 

Se você escutasse eu dizer tudo isso 
e não soubesse que estamos falando da 
relação entre a empresa e seus colabo-
radores, poderia pensar que o assunto é 
o relacionamento com o cliente externo. 
Pois este é o segredo: desenvolver inter-
namente uma estratégia de comunicação, 
marketing e relacionamento com os co-
laboradores da mesma forma que isso 
é feito com o cliente externo, visando 
encantá-los e criar neles uma experiência 
de satisfação. 

A mesma relação da empresa com 
seus clientes externos, que é de fornecer 
uma experiência de satisfação e receber 
em troca o pagamento por isso, é a re-
lação que deve ser criada internamente, 
com a diferença que o cliente interno 
paga por essa experiência de satisfação 
com o seu trabalho.

Em Ação - Colaborador incentiva-
do tende a ser mais criativo? Por quê?

Mario Persona - É claro que todos 
os incentivos e benefícios que uma em-
presa oferece ao trabalhador ajudam a 

criar um clima positivo, mas é importante 
entender que o objetivo da motivação 
da equipe não é o de criar um clima de 
conforto e estabilidade. Pessoas são in-
centivadas também pelo desequilíbrio e 
pelas dificuldades. As grandes invenções 
da humanidade surgiram em tempos de 
guerra, quando os recursos eram poucos 
e as necessidades, enormes. Criatividade 
é fazer mais com menos. Portanto, é pre-
ciso que a empresa saiba criar elementos 
motivadores para que sua equipe esteja 
sempre com um pé fora da zona de con-
forto, buscando fazer mais com menos.

Em Ação - O senhor poderia citar 
alguns dos principais objetivos para que 
o colaborador busque melhores resul-
tados para a empresa?

Mario Persona - Seria ingenuidade 
acreditarmos que o colaborador busque 
melhores resultados para a empresa. Ele 
trabalha para buscar resultados para si e 
para sua família. O ser humano é egoísta 
por natureza e, como dizia Adam Smi-
th, um dos pais da moderna economia e 
autor de A riqueza das nações, "não é da 
benevolência do padeiro, do açougueiro 
ou do cervejeiro que eu espero que saia 
o meu jantar, mas do empenho deles em 
promover o autointeresse".

Em Ação - O que é essencial para 
a sobrevivência e o sucesso de uma 
empresa?

Mario Persona - Essencialmente 

uma boa equipe e capacitação. O suces-
so da equipe depende muito da contrata-
ção e da habilidade da área de recursos 
humanos para identificar pessoas certas 
para cada função. A área de marketing 
pode contribuir, identificando "produ-
tos" internos, isto é, necessidades e dese-
jos da equipe que possam ser atendidas 
por algum tipo de incentivo, do mesmo 
modo como se faz com o cliente externo. 
E a área de comunicação trabalha para 
tornar o colaborador ciente de tudo isso. 
Como se costuma dizer: "não basta ser 
honesto. É preciso parecer ser honesto". 
Não espere apenas que o colaborador 
detecte tudo o que a empresa faz por 
ele. Ajude-o nessa tarefa.

É importante entender que a em-
presa não pode se dar ao luxo de querer 
formar o caráter de seu colaborador. Isso 
deve vir de casa. Ela pode capacitá-lo, 
investir em cursos e treinamentos, mas 
se ele não tiver caráter, se não tiver 
crenças e valores sólidos, a empresa 
estará trazendo para o seu quadro de 
colaboradores um vírus com potencial 
de contaminar e destruir a produtividade 
e a qualidade da equipe. 

Aquele quadro na parede que diz 
"Nossas crenças e nossos valores são 
tais e tais" deve expressar as crenças 
e valores que a equipe possui. Não é 
o quadro de crenças e valores que vai 
transformar o colaborador naquilo que 
a empresa gostaria de ver nele, mas é 
o colaborador que traz para a empresa 
crenças e valores que serão manifesta-
das na prática, e não numa frase vazia 
na parede.

Entrevista com Mario Persona

É cada vez mais importante para as 
empresas investir nos colaboradores. As-
sim eles se sentem motivados e satisfeitos 
para exercerem o seu trabalho em busca 
de melhores resultados. “Os colaborado-
res precisam saber que a empresa está 
investindo neles e identificar que esse 
investimento trará benefícios palpáveis 
para eles e as próprias carreiras”.

Para falar sobre como as empresas 

podem incentivar os colaboradores a 
buscarem sempre melhores resultados, 
a Sindesp-MG Em Ação convidou Mario 
Persona, autor dos livros Dia de Mu-
dança, Marketing de Gente, Marketing 
Tutti-Frutti, Gestão de Mudanças em 
Tempos de Oportunidades, Receitas de 
Grandes Negócios e Crônicas de uma 
Internet de Verão. 

Além de palestrante, Persona é con-

sultor e professor de estratégias de comu-
nicação e marketing. Com frequência, 
ele é convidado para falar de negócios, 
marketing e desenvolvimento pessoal e 
profissional.

Em Ação - Na opinião do senhor, o 
que a empresa deve fazer para estimular 
cada vez mais seu colaborador?

Mario Persona - Entendo que a em-
presa poderá estimular seu colaborador, 
caso entenda as necessidades, os anseios 
e as expectativas do ser humano. Não 
basta o colaborador receber um bom 
salário para sentir-se motivado. É pre-
ciso receber algo que tenha significado 
e valor para ele. E isso nem sempre é 
dinheiro. Um bom ambiente de trabalho 
e a possibilidade de crescer na carreira 
são estímulos que vão além do dinheiro 
e funcionam como grandes motivado-
res para a maioria das pessoas. Os seres 
humanos também gostam de ser pres-
tigiados, e cabe à empresa criar ações 
e situações que tragam prestígio a seus 
colaboradores. 

Mas de nada adianta investir em 
ações motivadoras, se o colaborador 
estiver na função errada, fazendo algo 
que esteja aquém de seu potencial ou 
que não lhe agrade. Uma boa equipe de 
talentos humanos saberá identificar em 
cada colaborador as suas capacidades 
e potenciais, ajudando a empresa a es-
calar seu time para que cada um jogue 
na posição em que pode desempenhar 
melhor seu papel.

ENTREVISTA

Empresas e colaboradores 
em busca de melhores resultados
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ENTREVISTA

Em Ação - Um colaborador es-
timulado desempenha melhor a sua 
função? De que forma?

Mario Persona - Sim, desde que a 
empresa consiga alinhar os interesses do 
colaborador com os da empresa. Como 
eu disse, o colaborador está ali traba-
lhando por seus interesses. E quando 
esses interesses estão alinhados com os 
da empresa, há um ganho conjunto e 
a motivação para crescer e vencer de-
safios. 

A frase "vestir a camisa" pode servir 
para torcidas ou workaholics (viciados 
em trabalho). Com eles, existe um prazer 
até religioso de sofrer por aquilo que 
tanto amam, seja o time, seja o traba-
lho. Mas a medida não funciona para a 
maioria das pessoas. A empresa precisa 
entender que, ao alinhar os seus objeti-
vos de lucratividade com os do colabora-
dor, que giram em torno da obtenção de 
dinheiro, prazer e prestígio por meio do 
trabalho, ela terá o empenho que deseja 
de sua equipe. Em suma, o colabora-
dor trabalha por interesse próprio. Se 
isso estiver alinhado com o interesse da 
empresa, as coisas vão caminhar bem.

Em Ação - O que o senhor diria 
para quem está desestimulado na em-
presa? O que ele precisa fazer para 
melhorar o seu desempenho? E os 
empresários: como devem lidar com 
colaboradores desestimulados?

Mario Persona - O colaborador pode 

estar numa fase de pouco estímulo, mas 
ele deve ser sempre lembrado de que a 
empresa não é uma instituição filantró-
pica que está ali para ajudá-lo. Existe 
um contrato mútuo de provisão de be-
nefícios, e a parte que não cumpre esse 
contrato poderá perdê-lo. Ou é a empresa 
que se surpreende, quando um de seus 
melhores talentos decide ir para a con-
corrência, ou é o colaborador que é pego 
de surpresa com uma demissão, porque 
não atingiu as expectativas da empresa.

Todo colaborador nessa era pós-
"trabalhar-visando-a-aposentadoria" 
deveria viver em modo empreendedor, 
trabalhando como prestador de serviços. 
Ainda que seja contratado como funcio-
nário da empresa ou de uma prestadora 
de serviços, ele deve entender que seu 
empenho deve ser o de um dono de seu 
negócio, que são o seu talento e a sua 
capacidade. A empresa que o contrata 
deve ser enxergada como seu grande 
cliente. 

Profissionais autônomos sabem que, 
se fizerem corpo mole, terão dificulda-
de para pagar as contas no fim do mês. 
É assim que deve viver também cada 
colaborador, se quiser viver motivado. 
Ele deve pensar como um profissional 
autônomo contratado para um projeto, 
e que o contrato pode ter fim, caso ele 
não atenda às expectativas do cliente. 
Outra disposição que ele deve ter é a 
de um investidor que está depositando 
seu capital intelectual numa empresa 
na qual ele acredita poder trazer bons 
dividendos.

Porém, existem pessoas que, por 

natureza, são negativas e vivem sem 
expectativas. É preciso muito cuidado 
com colaboradores assim, pois nem 
sempre é possível mudar essa condi-
ção. É fácil identificar quem são esses: 
geralmente são os que mais reclamam e 
se acham vítimas de todas as injustiças 
do mundo. Não existe algo na face da 
terra que possa estimular uma pessoa 
pessimista, pois, por mais que a empresa 
invista nela, seu ponto de vista é o de 
enxergar sempre alguma dificuldade e 
desvantagem. Dê a um colaborador as-
sim um curso qualquer para incrementar 
sua carreira. Ele vai dizer que vai perder 
tempo por ser obrigado a estudar ou dor-
mir mais tarde. 

Uma atitude motivada depende 
muito da natureza e do caráter do co-
laborador. Isso precisa ser detectado na 
contratação para evitar problemas. Uma 
vez dentro da equipe, a pessoa que é des-
motivada por natureza vai contaminar 
todos. Assim como gargalhamos, quan-
do vemos todos gargalharem, basta um 
bocejar para que os outros também sin-
tam sono. Pessoas motivadas e desmo-
tivadas são igualmente "contagiantes". 
Daí o cuidado necessário na formação 
do quadro de colaboradores para filtrar 
os problemas. O RH deve funcionar tam-
bém como uma espécie de "antivírus" 
que protege o ambiente organizacional 
de pessoas negativas.

Em Ação - É possível transformar 
o colaborador em líder capaz?

Mario Persona - Sim, desde que ele 

tenha o DNA de um líder. Este é um 
ponto importante, pois existe hoje muito 
oba-oba para transformar todas as pes-
soas em líderes, mas as coisas não fun-
cionam assim. Nem todos nascem líde-
res, ainda que algumas pessoas tenham 
habilidade de comandar uma equipe. 

Um líder é diferente de um gerente 
ou de qualquer cargo de chefia. O líder 
pode até não ter um cargo de chefia e ser 
um líder, quando é visto como exemplo 
e meta por seus colegas. A função de um 
gerente poderia ser mais bem-entendida, 
se pensássemos em um vaqueiro, que 
toca a boiada, enquanto o líder é o pas-
tor, que caminha à frente do rebanho. O 
gerente diz o que sua equipe deve fazer. 

O líder não precisa dizer: ele representa 
o que sua equipe quer ser, quando ‘cres-
cer’. Aos gerentes, nós obedecemos; os 
líderes, nós seguimos.

Em Ação - Toda empresa estabele-
ce metas como elemento motivacional. 
E se o colaborador não está conse-
guindo atingi-las, quais são as dicas 
para ele melhorar o seu resultado?

Mario Persona - É preciso analisar 
se a função que ele exerce é compatível 
com suas necessidades, seus desejos 
e suas expectativas. Muitas vezes, 
basta mudar alguém de posição para 

essa pessoa começar a produzir mais 
e melhor. A área de recursos humanos 
deve fazer um trabalho contínuo de 
identificação de capacidades para casá-
las com as necessidades da empresa. 
Colocar qualquer pessoa em qualquer 
lugar não é o melhor caminho para 
extrair o máximo de um colaborador. 
Se você colocar um desses atacan-
tes campeões para jogar no gol, logo 
verá o desempenho do time cair, e o 
próprio atleta ficar desmotivado. Ele 
estará numa posição que não é a dele. 
Portanto, toda a sua capacidade estará 
sendo desperdiçada e faltará a ele as 
habilidades exigidas pela nova função, 
o que o deixará frustrado.
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COPA 2014

Após 27 meses de obras e 11 da-
tas prometidas de inauguração, o pú-
blico teve a oportunidade de conferir 
as novas instalações do Estádio In-
dependência. A inauguração ocorreu 
no último dia 25 de abril. Os portões 
foram abertos às 19h30. O América 
inaugurou o “novo Independência” 
com a vitória de 2 a 1 sobre o Ar-
gentinos Juniors, em jogo amistoso. 

O estádio tem capacidade para 
23.018 torcedores. Entre os motivos 
alegados para o atraso da entrega da 

obra estão as alterações nos proje-
tos arquitetônicos, de engenharia e 
executivo. 

Inicialmente o orçamento para a 
construção do Independência estava 
estimado em R$ 46 milhões. Mas, 
para que a obra pudesse ser conclu-
ída, foi gasto mais do que o triplo: 
R$ 148 milhões. 

Mesmo tendo voltado a funcio-
nar, o estádio permanece em obras. A 
entrega completa da Arena Indepen-
dência – como está sendo chamado 

– está prevista para ocorrer até o dia 
30 de junho. 

Com a reforma do Independên-
cia e o fechamento do Mineirão 
ocorrido em junho de 2010, Atlético 
e Cruzeiro amargaram um prejuízo 
de aproximadamente R$ 20 milhões 
cada. Os jogos tiveram que ser re-
alizados principalmente na Arena 
do Jacaré, em Sete Lagoas. Algu-
mas partidas foram levadas para o 
Ipatingão e o Parque do Sabiá, em 
Uberlândia.

Novo Independência abre os portões após dois anos e três meses de obras. Localizado no Horto, 
Região Leste de Belo Horizonte (MG), o estádio reconstruído custou R$148 milhões

COPA 2014

Independência é reinaugurado 
na capital mineira
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O mundo competitivo está repleto 
de grandes desafios na vida pessoal e 
profissional. A pressão só aumenta para 
que as pessoas apresentem resultados 
que as levem a alcançar objetivos. E o 
surpreendente é que todos têm a fórmula. 
Basta saber como colocar em prática 

Pioneira no desenvolvimento da téc-
nica no Brasil, a Sociedade Brasileira 
de Coaching (tradução literal do inglês: 
treinamento) explica que o processo de 
coaching parte do pressuposto de que 
todos os seres humanos têm habilida-
des, mas precisam utilizá-las de forma 
estratégica. É preciso canalizar ações e 
energias para atingir os objetivos. Mas 
isso não acontece da noite para o dia.

Se todos os dias um atleta precisa 
de um treinador para prepará-lo e dis-
cipliná-lo para que ele possa alcançar 
as suas metas, por que para conquistar 
realizações nas outras áreas da vida seria 
diferente?

Por isso, para tornar líderes e equi-
pes mais eficientes e habilidosos, as 
empresas estão apostando no coaching. 
Trata-se de um processo muito difundido 
e utilizado em grandes corporações nos 
Estados Unidos, na Europa, Austrália e 
no Canadá. E, nos últimos anos, o coa-
ching vem ganhando espaço no Brasil. 

Coaching é um dos dez mais im-
portantes processos que trabalham es-
pecificamente com o aperfeiçoamento 
humano. A técnica é capaz de encurtar 
o caminho para atingir resultados. De-
pois de identificadas as oportunidades, 
o trabalho se volta para as ações a serem 
tomadas. Os indivíduos, grupos ou as 
empresas (coachees ou treinandos ou, 

simplesmente, clientes) precisam elevar 
o próprio desempenho para atingir os 
objetivos. Então eles recebem o suporte, 
as orientações e o apoio do coach (trei-
nador) para que as metas sejam definidas 
adequadamente e as ações necessárias 
possam ser tomadas para o cliente cami-
nhar rumo aos seus objetivos e resultados 
esperados.

Durante o processo são apresentados 
mecanismos modernos que têm a função 
de levar uma pessoa à realização dos seus 

objetivos e atender a suas necessidades.
Toda pessoa ou empresa que busca 

novos patamares em resultados, definição 
e alcance de objetivos ou evolução em 
alguma área, pode realizar o processo 
de coaching.

E POR QUE O COACHING  
FUNCIONA?

Simplesmente porque, diferentemen-
te de qualquer abordagem, o coaching 
foca no resultado de metas. Os coaches 
são especialistas no comportamento hu-
mano. Isso os torna capazes de identificar 
os pontos a serem desenvolvidos para que 

se possa alcançar um objetivo.
Algumas pesquisas indicam que, das 

empresas que contaram com a atuação 
de um coach, 86% aumentaram bastante 
seus rendimentos e 75% acreditam que o 
investimento valha a pena pelos serviços 
prestados e resultados obtidos.

RESULTADOS: O encerramento do 
processo de coaching está condicionado 
ao desenvolvimento das competências 
necessárias para que o coachee possa exe-
cutar as ações que o levará a alcançar os 
objetivos definidos. Ao desenvolver essa 
habilidade de autoaprendizado e identi-
ficar as respostas para suas questões, o 
coachee pode ter os seguintes benefícios: 
aumento da capacidade de liderança, 
senso mais claro de seus compromissos 
e de sua organização, entendimento da 
dinâmica organizacional e interpessoal, 
capacidade de gerenciar mudanças, au-
mento da produtividade com a diminui-
ção do estresse, melhor gerenciamento 
de tempo, melhor qualidade de vida, au-
tomotivação e habilidade de motivar os 
outros, eficácia no trabalho em equipe, 
eficiência no gerenciamento de conflitos, 
dentre outros.

Sendo assim, o coaching é um méto-
do de autoaprendizado benéfico e aplicá-
vel para todas as áreas, profissionais ou 
pessoais. Entretanto, para que o proces-
so seja realmente proveitoso, o esforço 
do coachee deve ser contínuo, mesmo 
após o término das reuniões. Afinal, o 
coaching não é um processo em que o 
coach seja o responsável pela vontade 
do coachee de aprender e mudar. A mo-
tivação e a responsabilidade de mudar 
são do coachee.

ARTIGOARTIGO
Coaching: um processo de 
transformação

Julio Panzariello é Certified Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, palestrante e Consultor de Empresas.
www.jstreinamentos.com.br
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SINDFAZ

Eliane Dantas

O mercado privado de segurança no 
Brasil está em crescimento e já é maior 
que o da segurança pública.Diante dessa 
realidade, o Sindesp-MG não tem medi-
do esforços para que todo o profissional 
do setor aprimore o seu trabalho. Para 
tanto, o Sindicato tem oferecido aos seus 
associados cursos, palestras e workshops 
sobre questões e processos que envolvem 
a prestação de um serviço ético e de muita 
qualidade.

Entre as temáticas que envolvem 
esse mercado estão os passivos traba-
lhistas, que tanto preocupam e ocupam 
os empresários. Os tipos mais comuns 
de descumprimento dos direitos traba-
lhistas são a falta de registro do contrato 
de trabalho na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do empregado, e a 
falta de pagamento das horas extras e o 
não recolhimento dos encargos sociais.
Para esclarecer melhor esse universo do 
Direito, em 22 de março, no Sindesp, o 
Dr. Rodrigo Dolabela – advogado espe-
cialista nas áreas trabalhista e previden-
ciária, segurança e saúde do trabalho, 
sócio da MCR-Assessoria, Consultoria 
e Treinamento  Empresarial –  ministrou  
o  curso prevenindo demandas judiciais 
por meio da adoção de uma política pre-
ventiva.

Na oportunidade, ele abordou muitos 
temas preocupantes no dia a dia das em-
presas de vigilância: horas extras, equipa-
ração salarial, pedido de reconhecimento 
de vínculo empregatício, problemas nas 
rescisões, dentre outros assuntos. “Esse 
tipo de treinamento é extremamente 

importante para 
a reciclagem dos 
gestores de depar-
tamento pessoal e 
de área de recursos 
humanos e, prin-
cipalmente, para 
o enriquecimento 
de conhecimentos 
sobre as legisla-
ções trabalhista, 
previdenciária e 
segurança e saúde 
do trabalho”, alerta 
Dr. Rodrigo.

Outro ponto 
importante escla-
recido foi sobre a 
cobrança do pas-
sivo trabalhista. 
Segundo o advogado, a cobrança não 
é imediata, ou seja, o passivo gerado 
somente se torna exigível contra o em-
pregador que violou as leis ou deixou de 
recolher os encargos sociais, caso ocorra 
uma das seguintes situações: proposição 
de uma reclamação trabalhista na Justiça 
do Trabalho por parte do empregado; 
fiscalização por parte do Ministério do 
Trabalho e Emprego; fiscalização por 
parte do INSS; atuação do Ministério 
Público Federal do Trabalho.

Ocorrendo uma dessas hipóteses, 
será apurado o valor total do débito e 
as respectivas correções e atualizações, 
incluindo as multas previstas na legisla-
ção. A aplicação de multas por parte dos 
órgãos de fiscalização e/ou a emissão de 
uma sentença condenatória por parte da 
Justiça do Trabalho é que tornam o passi-

vo trabalhista real. E ele faz um alerta: “O 
grande problema é que, nesses casos, o 
passivo trabalhista gerado durante meses 
ou mesmo anos é cobrado do emprega-
dor de uma só vez. Em muitos casos, 
resultado é a inviabilidade financeira do 
negócio”.

Prejuízos decorrentes de passivos são 
alguns dos problemas que as empresas 
de segurança privada têm enfrentado. 
Esses e outros problemas têm ocorrido, 
porque muitas delas não têm investido 
em cursos de reciclagem para gestores 
e suas equipes. Se fossem mais bem-
preparados, poderiam conduzir melhor 
o próprio negócio. O Sindesp-MG luta 
pela defesa de interesses e necessidades 
dos seus associados. Fique atento à nossa 
programação e participe. Prepare-se para 
enfrentar o mercado e se destacar.  

SINDFAZ
Sindesp/MG trabalha pela profissionalização 
do mercado de segurança

O advogado especialista nas áreas trabalhista e previdenciária, Rodrigo Dolabela, ministrou o 
curso Prevenindo demandas judiciais por meio da adoção de uma política preventiva

ATTENTIS TREINAMENTO EMPRESARIALATTENTIS TREINAMENTO EMPRESARIAL

CURSOS E TREINAMENTOS 2012CURSOS E TREINAMENTOS 2012

Planejamento Tributário

Áreas Trabalhista, Contábil e Tributário Fiscal

Conectividade Social - ICP - Cerificação Digital

Sped Fiscal Pis e Cofins

Equipamentos de Proteção Individual (epi)

Retenção Previdênciaria em Notas Fiscais

Contratação de Portadores de Necessidades Especiais

Attentis é uma empresa de treinamentos de legislação empresarial que conta com 
uma equipe de instrutores altamente preparados para atender nas 

áreas Trabalhista RH, Contábil e Financeira e Tributário Fiscal.

Contate-nos: Tel:(31) 3024-6444 / (31) 3309-4763
Email: ana.ferreira@attentis.com.br
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LIDERANÇA

Flávia Presoti

 No dia 14 de junho, gerentes, fis-
cais e supervisores das empresas de se-
gurança participaram, no auditório do 
Sindesp--MG, de uma agradável tarde 
de troca de conhecimentos e informa-
ções com o professor Júlio Machado. 
O evento faz parte do programa de 
qualificação do Sindesp-MG.

Júlio Machado polarizou as aten-
ções ao detalhar o perfil do novo líder 
demandado por empresas de todos os 
segmentos. O professor Júlio é pes-
quisador do comportamento humano 
e consultor há mais de 20 anos em 
desenvolvimento humano, qualidade 
de vida e relacionamento interpessoal. 
O especialista presta serviços para di-
versas empresas, instituições de ensino 
e órgãos públicos, como prefeituras, 
em todo o país. 

Segundo o palestrante, o líder edu-
cador precisa aprender muitas habili-
dades e vencer hábitos antigos. “Con-
ceitos fundamentais para o sucesso 
das organizações, como “inteligência 
grupal”, “capital intelectual” e “orga-
nizações que aprendem”, têm de ser 
compreendidos”.

Na oportunidade, os participantes 
ouviram dicas preciosas de como se 

tornar um líder diferenciado, já que 
influenciar positivamente as pessoas, 
criar energia e aproveitar talentos é 
papel indispensável do profissional 
interessado em se tornar líder de des-
taque. 

Enfim, o novo líder é aquele que 
exerce uma autoridade espontânea so-
bre seus liderados. “O seu comando é 
natural, pois a equipe se sente promo-
vida e motivada. Seu trabalho é alicer-
çado no compromisso de desenvolver 
tanto a empresa quanto as pessoas com 
as quais ele trabalha”, comenta.

Ariane Agnes, gerente comercial 
que participa com frequência dos 
eventos promovidos pelo Sindesp-
MG, considera que a escolha do tema 
e do palestrante é de grande impor-
tância para o gerenciamento de equi-
pes no dia a dia das empresas. “Só 
tenho elogios a fazer ao Sindesp-MG. 
A promoção de palestras como esta 
é positiva para a nossa atuação pro-
fissional. As empresas estão focadas 
em resultados e, assim como os líde-
res, é necessário buscar a atualização 
diária. O tema liderança apresentado 
pelo professor é atraente e nos mostra 
que é possível buscar mais resultados 
e formar equipes mais equilibradas, 
mudando atitudes e atuando com mais 

humildade”, diz.
E a abordagem da liderança feita 

pelo palestrante também chamou mui-
to a atenção do gerente operacional 
Denis Carvalho de Souza. “Vou sair 
daqui diferente de como entrei. A pa-
lestra nos faz pensar e refletir sobre o 
modelo de liderança e sobre o que é 
possível ser feito para liderarmos de 
forma mais humana”. O evento tam-
bém recebeu elogios da gerente de RH 
Rosângela Maria de Oliveira. De acor-
do com a participante, os profissio-
nais têm vivido uma individualidade 
muito grande dentro das organizações. 
“Eventos de qualidade como este pro-
movem a integração entre os colegas 
de profissão e ajuda a construir um 
segmento mais fortalecido”.

Durante a palestra, Júlio Macha-
do explicou as diferenças marcantes 
entre chefe e líder e apontou como 
o mercado distingue os dois tipos de 
profissionais: o chefe supervisiona 
tarefas, o líder facilita processos; o 
chefe centraliza o poder, o líder de-
lega; o chefe manda, o líder constrói 
relacionamentos; o chefe é temido, o 
líder é respeitado e admirado; o chefe é 
partidário, o líder é agregador; o chefe 
conhece apenas a sua parte, o líder tem 
a visão do todo.

Palestra promovida pelo educador Júlio Machado, no dia 14 de junho, 
lota auditório da sede da entidade 

LIDERANÇA

Programa de qualificação do Sindesp-MG 
discute o papel do líder educador
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mento às nossas demandas, nossos 
colaboradores passam por treina-
mentos técnicos e comportamen-
tais ministrados por profissionais 
do efetivo e de empresas que atuam 
com tais expertises. Esses treina-
mentos possibilitam uma maior 
qualificação dos 
nossos funcioná-
rios com o objeti-
vo da melhoria no 
atendimento das 
necessidades dos 
nossos clientes”, 
comenta Pedro.

 A re lação 
de  proximida-
de e parceria da 
Plantão com seus 
funcionários pro-
porciona um am-
biente agradável 
para  t raba lhar 
e amparado em 
p roced imen tos 
legais, éticos e 
morais.

 Além disso, 
a empresa possui 
um setor técnico e operacional ge-
rido por profissionais qualificados 
que desenvolvem projetos específi-
cos direcionados ao perfil de cada 
cliente. Essa é uma demanda sig-
nificativa e crescente do mercado.

 Com uma matriz no bairro Ga-
meleira, em Belo Horizonte, e uma 
filial, no bairro de Fátima, em Serra 
(ES), a missão da empresa é promo-

ver o atendimento aos seus clientes 
por meio da capacitação, transpa-
rência e do comprometimento da 
equipe, garantindo credibilidade, 
crescimento e rentabilidade à orga-
nização e cuidando do patrimônio 
dos clientes como se fossem seus.

 Para 2012, a meta da Plantão 
é crescer e capacitar cada vez mais 
seus colaboradores. “Temos como 
meta um planejamento amplo com 
ênfase em infraestrutura e processos 
que garantem a perfeita execução de 
contratos, a custos competitivos”.

 De 2010 a 2011, a empresa re-
gistrou um crescimento de 16,7% 
em seu faturamento. Este ano, a 

Plantão almeja um crescimento de 
faturamento de 20% em relação a 
2011.

 Filiada ao Sindesp-MG desde 
a data de fundação da entidade, 
a Plantão acredita intensamente 
no Sindicato, cuja credibilidade, 

t r a n s p a r ê n c i a , 
respeito e com-
p r o m e t i m e n t o 
com as entidades 
filiadas crescem 
a cada trabalho 
desenvolvido.

 Pedro Cabal-
zar esteve à frente 
do Sindesp-MG 
como presiden-
te. Na sua ges-
tão, ele também 
desenvolveu um 
trabalho sério e 
respeitoso.

 Com a proxi-
midade da Copa 
do  Mundo  de 
2014, a Plantão 
Serviços de Vigi-
lância está focada 

em trabalhar em projetos de olho 
no mundial. “Entendemos que o 
evento Copa de 2014 abrirá várias 
possibilidades de atuação no campo 
da segurança privada. Para isso, a 
empresa está estrategicamente se 
estruturando no intuito de viabilizar 
novas oportunidades de negócios”, 
finaliza o diretor. 

Flávia Presoti

 Presidida por Guilherme João 
Monken Júnior e tendo como Di-
retores Marcelo Vilanova Monken, 
Juliana Vilanova Monken, Márcio 
Vilanova e Pedro Alberto Sansão 
Cabalzar, a Plantão Serviços de Vi-
gilância foi criada com o objetivo 
de se transformar em uma grande 
empresa do segmento de segurança 
privada. 

 No mercado há 22 anos, a Plan-
tão teve seu funcionamento auto-

rizado pelo Ministério da Justiça, 
por meio do Alvará nº 376, em 6 
de junho de 1989. No entanto, a 
empresa foi adquirida em janeiro 
de 1992, quando passou a integrar 
o Grupo Conservo, numa grande 
oportunidade de negócios, visando 
aumentar ainda mais o seu leque 
de serviços ofertados aos clientes.

 Atualmente a empresa está pre-
sente nos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo e disponibiliza ser-
viços de vigilância armada e desar-
mada, segurança eletrônica, escolta 

armada e segurança pessoal privada.
 O pronto-atendimento às neces-

sidades de seus clientes, o investi-
mento na capacitação e qualificação 
de seus colaboradores e a garan-
tia de solidez e idoneidade são os 
principais diferenciais da Plantão 
Serviços de Vigilância.

 Frequentemente os profissio-
nais de vigilância da empresa pas-
sam por um rigoroso treinamento. 
“Além dos treinamentos obrigató-
rios para o exercício das atividades 
de segurança privada e em comple-

A Plantão Serviços de Vigilância, empresa do Grupo Conservo, é exemplo de organização séria e 
comprometida com o mercado de segurança privada 

DESTAQUEDESTAQUE
Plantão Serviços de Vigilância: 
história de sucesso e qualidade
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O primeiro livro acadêmico so-
bre o mercado da segurança privada 
no Brasil foi lançado no Fórum de 
Segurança de Minas Gerais (Forseg/
MG), promovido pelo Sindesp-MG 
nos dias 17 e 18 de maio. Com o 
título Mercado da Segurança Pri-
vada no Brasil: conceitos, história, 
política de regulação e força de tra-
balho, o livro aborda a temática de 
modo abrangente e surpreendente. A 
obra debate a situação da segurança 
privada no país onde o número de 
profissionais atuantes na segurança 
privada ultrapassa o de funcionários 
que trabalham na esfera da segurança 
pública. 

O realizador do projeto é Flávio 
Vilar, doutorando e mestre em so-
ciologia e especialista em políticas 
públicas. Vilar reuniu 11 artigos de 
pesquisadores de diversas institui-
ções de ensino superior do país e 
dividiu o material em três partes: 
aspectos conceituais, aspectos po-
lítico-regulatórios e situação da força 
de trabalho. 

O livro apresenta os antecedentes 
conceituais e históricos do mercado de 
segurança privada, o funcionamento e 
as perspectivas desse mercado no país. 
Aborda também a regulamentação falha, 
a fiscalização precária exercida pelo Es-
tado, a tênue fronteira entre o público e 
o privado, as condições de trabalho nas 
empresas e a transformação do direito 
à segurança em mercadoria.

O artigo Modelos Legais de Segu-
rança Privada: Um Estudo Comparativo 
entre o Brasil e Países da América Latina 
e Península Ibérica é o destaque da obra. 
A autoria do texto é dos professores da 
Faculdade de Ciências Empresariais da 
Universidade Fumec (Face/Fumec), 
Fernando da Cruz Coelho e Daniel Jar-
dim Pardini. Coelho é mestre em Direito 
pela Universidade Fumec, especialista 
em Estudos da Criminalidade e Segu-
rança Pública pela UFMG, coordenador 

do curso de Especialização em Ges-
tão Estratégia em Segurança Pública 
e Privada e do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão da Segurança 
Privada da Fumec. Pardini é doutor 
em administração pela Fumec/The 
Birmingham University e Mestre em 
Administração Pública pela Funda-
ção João Pinheiro. 

No artigo, os autores mostram 
lacunas na legislação brasileira que 
interferem na gestão das atividades 
que envolvem a segurança pública 
e apresentam outros modelos que 
apontam alternativas de melhoria no 
sistema. Eles esclarecem que a “lei 
brasileira não distingue as atividades 
de segurança armada e desarmada e 
não faz menção de normatização de 
serviços mais modernos, como o uso 
de segurança eletrônica, de sistemas 
de alarme e circuito fechado de te-
levisão”. Também revelam como na 
Argentina e no México a competên-
cia da fiscalização das atividades de 

segurança privada é descentralizada. Os 
autores informam que a fiscalização nos 
dois países fica a cargo das províncias e 
das entidades federativas, enquanto que 
no Brasil é centralizada: cabe à União. 

Enfim, um artigo e um livro indis-
pensáveis para instigar acadêmicos, 
estudiosos e especialistas da segurança 
privada a se mobilizar e debater esse 
contexto organizacional vinculado ao 
aumento da riqueza, da industrialização, 
da urbanização e da criminalidade. 

LANÇAMENTO

Livro de especialistas lançado no FORSEG-MG coloca segurança privada em foco

Eliane Dantas

LANÇAMENTO

Segurança privada no Brasil: 
que mercado é este?
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MG vai promover eventos cada vez 
mais qualificados para o setor, propi-
ciando ambientes adequados para a 
apresentação de ideias, temas e aspec-
tos legais de interesse das empresas 
e dos profissionais do setor”. Edson 
Pinto incentivou todos para continu-
ar lutando pelas potencialidades dos 
projetos na área de segurança privada. 
“Somente o conhecimento pode ser 
o parceiro silencioso que determina 
o progresso e o valor essencial para 
toda a sociedade”, declarou.

“O Forseg é somente o primeiro 
de muitos eventos desse porte a serem 
realizados pelo Sindicato, em Minas 
Gerais. A partir deste encontro, vamos 
realizar fóruns sempre com o objeti-
vo do intercâmbio de experiências 
acumuladas por palestrantes sempre 
muito qualificados.”

O presidente da Absesp, Adir 
Loyola, defendeu a união do segmento 
e convocou todos para se juntar em 
prol de um serviço de qualidade e ex-
celência. “Eu me sinto na obrigação 
de contribuir para o segmento. Com 
o segmento unido, somos mais ou 
menos; desunidos não somos nada”. 

Com otimismo, Adir Loyola en-

cerrou a sua fala afirmando que o seg-
mento está crescendo em qualidade e 
que grandes eventos, como as Copas 
das Confederações e do Mundo, são 
oportunidades para que os profissio-
nais tenham mais sucesso. “Acredite 
no seu sonho e você será mais forte. 
As oportunidades estão aí para os bons 
profissionais”.

Em breve discurso, Dr. Alysson 

Alves, Superintendente Regional do 
Trabalho e Emprego em Minas Gerais, 
elogiou a competência e o respeito 
com que o Sindesp-MG e o Sindicato 
dos Vigilantes de Minas Gerais têm 
tratado as negociações coletivas.

O Sindesp-MG reafirmou o com-
promisso de promover mais encon-
tros para incrementar a qualificação 
do segmento. 

Flávia Presoti

Resultado da iniciativa do 
Sindicato das Empresas de Se-
gurança e Vigilância do Esta-
do de Minas Gerais (Sindesp-
MG), o 1º Fórum de Segurança 
de Minas Gerais (Forseg-MG) 

trouxe a profissionais e empre-
sários informações valiosas so-
bre a regulamentação do setor,  
os avanços tecnológicos e as 
melhores práticas da gestão de 
empresas de segurança privada. 
O evento foi realizado nos dias 
17 e 18 de maio, no Centro de 

Convenções do 
Hotel Mercure do 
bairro de Lourdes, 
em Belo Horizonte 
(MG). 

A mesa foi 
composta pelo pre-
sidente do Sindesp-
MG, Edson Pinto 
Neto, o Deputado 
Federal, Laércio 
Oliveira (PR/SE), 
o Superintendente 
Regional do Tra-
balho e Emprego 
em Minas Gerais, 
Alysson Paixão de 
Oliveira Alves e o 
presidente da Asso-
ciação Brasileira de 
Sindicatos e Enti-
dades de Segurança 
Privada (Absesp), 

Adir Loyola. Os participantes ou-
viram atentamente o hino nacional 
executado pelo saxofonista Job 
Lopes da Silva.

Na palestra de abertura, o pre-
sidente do Sindesp-MG, Edson 
Pinto Neto, declarou: “o Sindesp-

Incremento na qualificação profissional e preparação para atuar em grandes eventos foram 
os destaques do 1º Fórum de Segurança de Minas Gerais

1º Fórum de Segurança reúne grandeS 
proFiSSionaiS na capital mineira

ABERTURAABERTURA
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Privada; 
“SPA do Sucesso”, com Marcos 

Sousa – Consultor de Marketing e 
Estratégia Empresarial, autor dos 
livros ‘Vendendo Segurança com 
Segurança’ e ‘Confidencial’ – Co-

letânea de Artigos sobre Segurança, 
estiveram na pauta do evento.

Para Regina Fátima Abrantes 
Rezende Ezequiel, advogada do 
segmento, o evento foi excelente. 
“O Sindesp-MG está de parabéns 

pelo alto nível do conteúdo apresen-
tado. A diversificação dos temas das 
palestras nos leva à reflexão diante 
do cenário vivido pela segurança 
privada”, diz.

A proximidade da 
realização de eventos de 
nível mundial em BH, 
como a Copa de 2014, 
reforçou a necessidade 
de constante aprimora-
mento profissional para 
quem trabalha com se-
gurança privada. A pri-
meira edição do Fórum 
em Minas Gerais foi 
uma oportunidade para 
empresas e profissio-
nais entrarem em con-
tato com as práticas e a 
tecnologia mais atuais 
usadas em nível mun-
dial. Temas relevantes 
de interesse da segu-
rança privada no Brasil 
estiveram na pauta das 
discussões do Fórum.

O programa incluiu 
temas variados, todos 
de interesse de profis-
sionais e empresários 
do setor.

“O Estatuto da Se-
gurança Privada: um novo mo-
delo para o Brasil”, com Clyton 
Eustáquio Xavier;

“Planejamento Estratégico”, 
com Calil Buainain – economis-
ta, especialista em Planejamento 

e Execução de Pro-
jetos Setoriais para 
empresas de Segu-
rança Privada;

“Eu, eu mesmo 
e o meu dinheiro”, 
com Antonio De Ju-
lio – especialista em 
finanças pessoais e 
investimentos; 

“Atuação  das 
Segu ranças  P r i -
vadas em estádios 
de futebol, outras 
Frentes de Trabalho 
e Capacitação”, com 
Dr. Adelar Anderle – 
consultor e especia-
lista em Segurança 
Privada;

“Se o malandro 
soubesse o quanto é 
bom ser honesto, ele 
seria honesto só por 
malandragem”, com 
o professor Faccin 
– Administrador de 

Empresas, economista e espe-
cialista em composição de cus-
tos dos serviços de Segurança 

Profissionais de renome nacional no segmento de segurança privada participaram do 1º Forseg

oportunidade de aprimoramento 
é uma daS atraçõeS do 1º ForSeg-mg

ABERTURAABERTURA
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prapartidário. Isso proporciona ao 
movimento ter representações nas 
assembleias legislativas, na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e nas 
Câmaras Municipais. O objetivo da 
Frente Parlamentar Mista é organizar 
e fortalecer o Setor de Serviços, de-
fender a geração de emprego formal, 
melhorar a distribuição da renda e 
aprimorar as relações do trabalho.

No decorrer da palestra, o par-
lamentar destacou e comentou te-
mas, como licitações, terceirização, 
FGTS, contratação de deficientes 
físicos, Código de Defesa do Con-
tribuinte, entre outros.

Laércio destacou a falta de repre-

sentatividade que o Setor de Servi-
ços tinha no Congresso. O deputado 
reforçou o valor de iniciativas, como 
a do Sindesp-MG, e classificou a re-
alização do Fórum como um grande 
avanço. "Nosso objetivo é somar for-
ças e discutir novas diretrizes para 
o segmento. Precisamos unificar as 
nossas ações com uma participação 
mais efetiva". 

Ao se referir aos projetos de lei 
de 'Terceirização', o deputado La-
ércio Oliveira falou sobre a criação 
da Comissão Especial para tratar 
a regulamentação do trabalho ter-
ceirizado no Brasil. Ele informou 
que terá o poder de deliberar sobre 

os projetos nessa área. O deputado 
reafirmou que tem trabalhado firme-
mente pela regularização da área no 
Brasil. Segundo ele, a terceirização 
de serviços precisa de um marco re-
gulatório com a maior urgência. Esse 
é um entendimento consensual entre 
as confederações patronais, centrais 
sindicais, Justiça do Trabalho, o Mi-
nistério Público, Governo e Tribunal 
de Contas.

“Se o Setor de Serviços souber 
trabalhar e se organizar, certamen-
te todos os profissionais ligados ao 
segmento passarão a vivenciar dias 
melhores”, finalizou.

Rosilene Leoni

Antes de começar a pales-
tra sobre a “Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Setor de 
Serviços”, o empresário e de-
putado federal Laércio Oliveira 
(PR/SE) ressaltou a satisfação 
de participar de um evento tão 
importante e relevante para o 
segmento de segurança privada, 
em Minas Gerais. “Este é o meu 
meio; este é o meu lugar; esta é a 
minha raiz; este é o meu berço”. 
Laércio foi eleito pelo Partido 
da República de Sergipe com 
quase 80 mil votos, em 2008. A 
plataforma do então candidato 
foi priorizar a geração de em-
prego e renda para os cidadãos 
de Sergipe.

O deputado é presidente da 
Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Setor de Serviços. 
Em apenas um ano de mandato 
na Câmara dos Deputados, La-
ércio foi considerado pela Re-
vista Veja como o 42º deputado 
mais atuante. Nesse período, o 
parlamentar apresentou 199 pro-
posições, sendo que 47 se trans-
formaram em projetos de lei.

Lançada oficialmente no dia 
26 de maio de 2011, em Brasília, 
a Frente Parlamentar teve a ade-
são de 283 deputados e senado-
res. A Frente foi constituída no 
âmbito do Congresso Nacional 
como de interesse público su-

O Deputado Federal Laércio Oliveira (PR/SE) trouxe informações atualizadas sobre a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviços

Frente parlamentar miSta 
em deFeSa do Setor de SerViçoS

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

Eb
er

 F
ai

ol
i

Eb
er

 F
ai

ol
i



28 29

Eliane Dantas
Rosilene Leoni

A Fifa está regulando um mo-
delo integrado de segurança para 
ser utilizado no Brasil. A fórmu-
la requer uma definição clara da 
fronteira entre o âmbito público 
e o privado da atuação da segu-
rança. A existência das forças de 
segurança pública se baseia em 
assegurar e criar condições para 
o convívio social pacífico nos 
espaços públicos. A segurança 
pública tem a missão constitu-
cional de polícia ostensiva e de 
preservação da ordem pública. 
A segurança privada protege e 
disciplina pessoas e patrimônios 
nos espaços privados. Os campos 
de atuação próprios requerem in-
tegração e complementaridade. 
A segurança pública domina o 
todo, e a segurança privada com-
plementa a atuação da segurança 
pública.

Na Copa de 2014, o desa-
fio para o Brasil é promover a 
integração pública e privada da 
segurança e atingir o grande ob-
jetivo de reduzir a criminalidade. 
Há quem acredite que, se ocorrer 
a injeção de verbas públicas na 
Copa 2014 para incrementar o 
modelo integrado, o vínculo pode 
continuar depois da Copa.

“O novo modelo vai propi-
ciar ao espectador um ambien-
te de paz, harmonia, conforto, 

tranquilidade e desportismo. A 
mudança é cultural. Após a Copa 
do Mundo, o objetivo dos em-
presários é estimular as famílias 
brasileiras a frequentar os está-
dios de futebol”, ressalta o Dr. 
Adelar Anderle. 

Incremento na qualificação profissional e preparação para atuar em grandes eventos foram os 
destaques do 1º Fórum de Segurança de Minas Gerais

o emprego da Segurança priVada 
noS eVentoS eSportiVoS da copa daS 
conFederaçõeS de 2013 e copa do 
mundo de 2014

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

“Atuação das Seguranças Priva-
das em estádios de futebol e outras 
Frentes de Trabalho e Capacitação” 
foi o tema da segunda palestra, no 
primeiro dia, do 1º Forseg-MG, mi-
nistrada pelo Consultor e Especialista 
em Segurança Privada, Dr. Adelar 
Anderle. As regras gerais da Fifa so-
bre segurança nos estádios de futebol 
trazem um novo modelo de expansão 
da segurança privada no Brasil, devi-
do à realização da Copa 2014. 

 O Regulamento de Segurança da 
Fifa disciplina exaustivamente tudo 
sobre a segurança nos grandes jogos 
de futebol, dentre eles, os princípios 
fundamentais, arredores e perímetros 
do estádio, as vias de acesso e eva-
cuação, medidas e equipamentos de 
segurança, a proteção contra fogo e 
os primeiros socorros, a proibição 
de bebidas alcoólicas, o código de 
conduta, a integração da polícia de 
segurança pública e os seguranças 
privados e suas tarefas.

 Segundo Dr. Adelar Anderle, o 
Brasil não tem tradição com o mo-
delo integrado de segurança pública 
e privada. Em dias de eventos, a se-
gurança interna e externa do estádio 
é feita pela Polícia Militar. “Não é 
o momento de abrir uma discussão 
sobre o papel da Polícia Militar no 
interior dos estádios. Existem duas 
vertentes: a primeira sustenta que os 
eventos são privados e visam lucro. 
Os estádios podem pertencer a entes 
públicos, que essa vertente não muda. 
Mas o emprego da Polícia Militar na 

segurança interna deixaria um passi-
vo de segurança pública para grande 
parcela da sociedade não engajada no 
evento. A segunda classifica o evento 
como de diversão pública de massa 
– uma questão de segurança pública, 
que legitima a ação da PM. Passando-
se ao largo dessa discussão, o fato é 
que o Regulamento de Segurança da 
Fifa estabelece o modelo de integra-
ção. Nesse caso, a PM faz a segurança 
externa e a segurança privada faz a 
interna (orgânica do estádio ou por 
empresa especializada contratada). 
Tudo deve ser feito sob a coordena-
ção maior de um órgão de polícia de 
segurança pública. Nessa composi-
ção, haveria um oficial de segurança 
da entidade desportiva (CBF), um 
oficial de segurança do estádio e a 
autoridade pública da área”, explica 
o especialista.

 Dr. Anderle reproduziu algumas 

imagens do estádio Wembley, em 
Londres, no amistoso entre Inglater-
ra e República Tcheca (2009) e na 
Copa das Confederações, na África 
do Sul (2008). A abertura do Regu-
lamento de Segurança da Fifa, espe-
cialmente sobre o posicionamento 
dos seguranças privados está entre 
as imagens; a revista dos pertences 
com seguranças privados, feminino 
e masculino; o posicionamento dos 
seguranças privados; os coletes com 
cores diferenciadas para os supervi-
sores, permanente e freelancer, dentre 
outras, completam o álbum. 

 Acompanhando atentamente a 
exposição do Dr. Anderle, o policial 
militar Joel Barbosa destacou: "este 
tema veio para aprimorar meus co-
nhecimentos e para eu me inteirar 
ainda mais sobre a importância da 
fusão da segurança pública com a 
privada."

Consultor e Especialista em Segurança Privada, Dr. Adelar Anderle atua como interlocutor da 
segurança privada no Comitê Organizador da Copa 2014

lei Geral da Copa: grande vi-
tória para a segurança nos estádios 

Artigo 70 – A prestação dos ser-
viços de segurança nos eventos vai 
obedecer à legislação pertinente à 
orientação normativa da Polícia Fe-
deral em relação à autorização de fun-
cionamento das empresas contratadas 
e à capacitação dos seus profissionais.
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planeJamento eStratégico

PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

Rosilene Leoni

O que vem a ser o Plane-
jamento Estratégico? Foi com 
essa pergunta que o econo-
mista, especialista em Plane-
jamento e Execução de Pro-
jetos Setoriais para empresas 
de Segurança Privada, Calil 
Buainain, começou a palestra 
sobre “Planejamento Estraté-
gico”. 

Para elaborar um Planeja-
mento Estratégico, Buainain 
alertou para a importância do 
envolvimento entre os gesto-
res e a empresa. “Vale a pena 
estudar sobre a concorrência, 
o capitalismo, a globalização, 
a fusão e a aquisição”. Com a 
chegada do capital estrangei-
ro, as empresas de segurança 
privada sofreram fortes pres-
sões. Por isso, elas têm que 
estar em constantes ajustes 
para se adaptar às mudanças 
e garantir a sobrevivência.

Para planejar é preciso 
entender o contexto, saber 
o que fazer e antecipar-se às 
ameaças e riscos para mini-
mizá-los. Também é necessá-
rio estabelecer metas previa-
mente e constantemente. “Ao 
mesmo tempo, a estratégia é 
uma ciência e uma arte; uma 
reflexão e uma ação”.

Economista e especialista em Planejamento e Execução de Projetos Setoriais para empresas de 
Segurança Privada, Calil Buainain destaca aspectos fundamentais para a elaboração de um 

Planejamento Estratégico

Ainda de acordo com Buainain, 
a informação, o conhecimento, a 
organização e a constante análise 
são fundamentais para uma gestão 
estratégica de segurança privada. 
Um forte crescimento no setor sig-
nifica uma melhoria significativa 
de regulação de mercado e da or-
ganização setorial, uma forte ten-
dência da entrada de capital e uma 

inevitável pressão concorrencial de 
mercado por sua vez capitalizado.

Durante a palestra foi apresen-
tado um cenário sobre o crescimen-
to do mercado e sua consolidação 
sob o ponto de vista da segurança 
privada, com base nas mudanças 
do projeto de Lei nº 7.102. O PL 
dispõe sobre segurança para esta-
belecimentos financeiros, estabe-

lece normas para a constituição e 
o funcionamento das empresas par-
ticulares que exploram serviços de 
vigilância e de transporte de valores 
e dá outras providências. De acordo 
com Calil Buainain, a segurança 
privada cresce, porque está direta-
mente ligada ao patrimônio. O país 
cresce e/ou se desenvolve à medida 
que cresce o seu patrimônio. 
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Rosilene Leoni

A palestra “Eu, Eu Mesmo 
e o Meu Dinheiro” foi a última 
apresentada no dia 17 de maio. 
De forma descontraída e diver-
tida, o palestrante perguntou aos 
presentes: quem aqui gosta de di-
nheiro? “Muitos sabem dizer que 
ganham mal, mas poucos sabem 
dizer se gastam bem ou mal o 
seu dinheiro”, comentou Antonio 
De Julio – criador e consultor fi-
nanceiro do método MoneyFit de 
educação financeira, conferencis-
ta, coach, colaborador do Portal 
Terra Economia, da Band News 
e da Globo News e conselheiro 
da Associação Comercial de São 
Paulo.

No decorrer da sua apresenta-
ção, De Julio destacou e comen-
tou os tópicos: O que é o dinhei-
ro?; A importância da “amizade 
sincera” com o dinheiro; Obs-
táculos “ocultos” à obtenção de 
riqueza; O ciclo evolutivo da 
riqueza: um passo de cada vez; 
Como receber, como manter e 
como fazer o dinheiro crescer; 
Renda x padrão de vida: tem 
como conciliar?; Eu, eu mesmo, 
meu dinheiro, minha família e 
a sociedade; e Como viver em 
harmonia?

Segundo Antonio De Julio, 
no quesito “Eu, eu mesmo, meu 
dinheiro, minha família e a so-
ciedade”, é muito importante 

Especialista em finanças pessoais e investimentos, Antonio De Julio dá dicas para conciliar o nível de 
renda com o padrão de vida e gerir o orçamento de forma mais eficiente

eu, eu meSmo e o meu dinHeiro

FINANÇASFINANÇAS

que a família se reúna para discu-
tir os gastos do dia a dia. “Tudo no 
Brasil é muito caro. São necessárias 
pequenas mudanças eficazes, como 
elaborar uma planilha de gastos e ir 
da necessidade a um hábito saudá-
vel para que o dinheiro dure mais”, 
explica.

Poupar é difícil? Por que gasta-
mos? Por que não podemos dever? 
Quais são as consequências? De 
acordo com De Julio, são perguntas 
simples que podem ajudar a evitar 
arrependimentos com compras por 
impulso. “Pessoas endividadas são 
pessoas manipuladas. Elas não saem 
do emprego, mesmo quando estão in-

satisfeitas”, ressalta.
Tanto subir na carreira quanto se 

tornar um empreendedor requer certa 
dose de ousadia e disposição para as-
sumir riscos. Às vezes, a empresa atual 
se torna pequena para as ambições do 
profissional. Aí se torna necessário 
abrir mão do conforto daquele em-
prego “seguro”.

Abrir uma empresa requer cora-
gem, muitos cálculos, um bom pla-
no de negócios e sangue frio para a 
emoção não atrapalhar. Ter o negócio 
próprio implica gerenciar e lidar com 
funcionários, contabilidade e outros 
temas relacionados com as melhores 
práticas de gestão empresarial.

Em ambos em casos, é a educação 
financeira que vai permitir que você 
dê esse passo. Imagine um time de 
futebol sem reservas. O técnico tem 
que torcer para ninguém se machucar. 
O mesmo acontece com quem deseja 
evoluir e ganhar mais. Nem sempre as 
coisas acontecem na velocidade de-
sejada. É por meio das reservas que 
a evolução terá tempo suficiente para 
acontecer.

No final, o palestrante De Julio 
sorteou dois exemplares do livro “Por 
dentro da bolsa de Valores – Uma 
Introdução ao Mercado de Ações”, 
em que ele é coautor com André 
Massaro.
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Flávia Presoti

‘O Estatuto da Segurança Priva-
da: um novo modelo para o Brasil’ 
foi o tema da palestra proferida pelo 
Coordenador-Geral de Controle de 
Segurança Privada e delegado da Po-
lícia Federal, Dr. Clyton Eustáquio 
Xavier, no último dia do Fórum de 
Segurança de Minas Gerais (Forseg/
MG).

Matéria em estudo no Ministério 
da Justiça, o texto do novo Estatuto 
da Segurança Privada caminha para 
ser finalizado com novos critérios 
para a atuação das empresas de vigi-
lância e segurança privada no Brasil.

A garantia de uma fiscalização 
mais eficaz para o segmento foi um 
dos principais pontos defendidos 
pelo Dr. Clyton Xavier durante a 
sua passagem pela capital mineira. 

Segundo o delegado, a Porta-
ria que modifica as regras de fisca-
lização do mercado de segurança 
privada no país está perto de ser 
aprovada. A Polícia Federal é o ór-
gão responsável pela fiscalização da 
segurança privada no país. E a PF 
está empenhada na aprovação do 
texto da Portaria do Novo Estatuto. 
“Desde julho de 2011 vêm ocorren-
do reuniões semanais com entidades 
patronais e laborais para que sejam 
feitas alterações democráticas no 
anteprojeto de Lei”.

Para ser aprovado, o projeto pre-
cisa ser encaminhado à Presidência 

da República, depois ao Congresso 
Nacional. Passível de discussão no 
Ministério da Justiça, o novo texto 
do Estatuto da Segurança Privada 
prevê regras, normas e condições 
mais rígidas de fiscalização para o 
setor. 

Entre algumas das soluções 
contidas no Novo Estatuto estão a 
proposta de aumento do espectro de 
atividades de segurança privada, o 
ingresso de capital estrangeiro (até 
49%), o reconhecimento da catego-
ria de empresas de segurança com 

requisitos mais flexíveis, a adoção 
de meios de transportes de valores 
alternativos, de veículos especiais de 
transporte de valores considerados 
de utilidade pública e o reconheci-
mento da atividade de vigilante-bri-
gadista desenvolvida por empresas 
de segurança privada.

O texto do novo Estatuto está 
sendo discutido no Ministério da Jus-
tiça entre a Secretaria de Assuntos 
Legislativos, a Polícia Federal e as 
entidades representativas das classes 
dos trabalhadores e das empresas, 

além de alguns tomadores de 
serviço.

“É de fundamental im-
portância que a gente corrija 
algumas situações. O mercado 
é muito grande. A tecnologia 
e a sociedade evoluíram, ao 
contrário da legislação que 
rege a atividade de segurança 
privada. Problemas, como o 
avanço da clandestinidade, 
sistemas de segurança bancá-
ria defasados, dentre outros, 
precisam ser corrigidos urgen-
temente”, diz.

Se for aprovado, o Novo Estatuto 
prevê a fiscalização da atividade no mo-
mento da constituição da empresa. Dr. 
Clyton explica que a Junta Comercial 
será obrigada a comunicar à Polícia Fede-
ral a entrada de requerimentos de registro 
de empresas de segurança privada. 

Para a atuação das empresas de se-
gurança em grandes eventos, o Novo Es-
tatuto prevê que a promotora do evento 
seja a responsável pela segurança do pú-
blico. Será necessário utilizar o serviço 
de segurança pública nesses eventos, e  
a empresa contratada vai ser obrigada 
a apresentar um projeto de segurança 
assinado por um Gestor de Segurança. 
O projeto deve ser encaminhado previa-
mente para o Poder Público conhecer o 
seu teor.

A Portaria 387/06 também vai sofrer 
alterações. Entre algumas das alterações 
defendidas está a criação de cursos de 

extensão de segurança para grandes even-
tos. Além disso, foi fechado com a Fifa 
o uso de segurança privada dentro dos 
estádios e em uma área restrita no seu 
entorno, que não seja a via pública. Para 
as Copas das Confederações e do Mundo, 
todos os vigilantes serão cadastrados pela 
Polícia Federal. “Coletores biométricos 
farão a fiscalização dos vigilantes para 
verificar se o profissional está regular e 
em dia com os cursos exigidos”, adianta 
Clyton Xavier.

De acordo com o participante do 
Forseg-MG, Fernando da Cruz Coelho, a 
palestra “O Estatuto da Segurança Priva-
da: um novo modelo para o Brasil” minis-
trada pelo Dr. Clyton Eustáquio Xavier 
vai ao encontro do que ele acredita para 
a evolução do segmento privado no Bra-
sil. Fernando acrescentou que a palestra 
trouxe informações atualizadas sobre o 
segmento. Fernando Coelho é Coordena-

dor do Curso Tecnológico de 
Gestão em Segurança Privada, 
oferecido pela Faculdade de 
Ciências Empresarias da Fu-
mec. “A adoção da figura do 
Gestor em Segurança Privada 
no texto do Novo Estatuto é 
muito importante para o cres-
cimento do setor. Fico muito 
feliz com essa evolução”.

As outras palestras tam-
bém foram muito elogiadas. 
Para Fernando, a iniciativa do 
Sindesp-MG de trazer eventos 
desse porte para Minas é de 

fundamental importância para a dissemi-
nação e a interação de novas ideias. “O 
Sindesp-MG está de parabéns pelo nível 
das palestras apresentadas. Temas atuais 
foram muito bem pontuados”, comenta 
satisfeito.

e mais...

Na oportunidade, Dr. Clyton Xavier 
revelou que a nova plataforma do siste-
ma de Gestão Eletrônica de Segurança 
Privada (Gesp) está próxima de ser im-
plantada, com previsão para o final de 
junho. “Haverá um aperfeiçoamento do 
sistema. A tendência é melhorar muito. 
Os dados estarão mais seguros”.

A Carteira Nacional de Vigilantes 
também terá sua forma de confecção al-
terada. “Até agosto de 2012, cerca de 200 
mil carteiras serão emitidas. O modelo 
novo lembra cartões de crédito bancário”, 
revelou.

Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada, Dr. Clyton Xavier defende a necessidade de 
uma fiscalização mais rigorosa para o segmento e indica mecanismos de combate à clandestinidade 

presentes no novo texto do Estatuto 

o eStatuto da Segurança: um noVo 
modelo para o BraSil

ESTATUTOESTATUTO
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Flávia Presoti

Conhecido no segmento de 
segurança privada por prestar con-
sultoria empresarial, mercadológica 
e de vendas para empresas de se-
gurança privada de norte a sul do 
Brasil, o professor Faccin proferiu 
uma palestra interativa. A abertura 
foi um convite à reflexão. Ele per-
guntou para o público o significado 
das palavras: ética, antiética, moral, 
imoral e amoral.

Administrador de Empresas, 
Economista e Especialista em Com-
posição de Custos dos Serviços de 
Segurança Privada, o professor in-
duziu os participantes a dar respos-
ta para a pergunta “Se os senhores 
tivessem que fechar suas empresas 
hoje, teriam condições de pagar to-
das as indenizações trabalhistas, os 
fornecedores, prestadores de ser-
viços, impostos, etc. e ainda fazer 
sobrar dinheiro?” 

Como em uma aula de filosofia, 
ficaram claras as diferenças con-
ceituais de ética, antiética, moral, 
imoral e amoral apresentadas pe-
los participantes. A discussão serviu 
para mostrar que ter moral e ética 
concorrencial não faz mal a nin-
guém. E o mercado agradece!

Segundo o professor Faccin, 
são raros os seres humanos que 
desenvolveram um sentido ético 
elevado e que se submetem volun-
tariamente às normas de condutas 

sociais (moral). Ele explica que 
“burlar as leis parecer ser um exer-
cício lúdico, principalmente para os 
povos de origem latina. Quem não 
tenta dar um jeitinho para burlar o 
fisco? E os limites de velocidade 
nas estradas?”. Mas quem paga por 
esse “jeitinho”?

Para ele, quando a ética está 
alinhada à moral, o indivíduo não 
tem dificuldades de ser bem aceito 
socialmente. “Mas quando a ética dis-
corda da moral, o indivíduo pode ter 
problemas de aceitação social”. Essa 
situação se reflete no comportamento 
de empresas de qualquer segmento.

E Faccin continua: “enquanto a 
moral pertence ao coletivo, a ética é in-
dividual. A moral sujeita o indivíduo às 
regras que foram criadas pela sociedade. 
A ética o sujeita ao que ele mesmo en-
tende ser o correto”. Faccin exemplifica: 
“para muitos, a conduta de um homos-
sexual assumido afronta a 
moral porque os costumes 
tradicionais sociais são 
contrários ao homossexu-
alismo. Então se trata de 
uma mistura de ética com 
imoralidade. Ética, porque 
o homossexual assumido 
age segundo seus princí-
pios, mas imoral, porque 
ele contraria os costumes 
tradicionais locais”.

Os costumes sociais, as 
crenças e as regras de vá-
rios povos também foram 
assuntos de debate na palestra. ”Quan-
to mais civilizado for o grupo social, 
maior é o respeito às regras sociais e 
mais severas são as punições aos que 
as infringem”, comenta.

Sobre a formação de preços, ele es-
clarece que uma empresa pode vender 
por preço baixo, devido a vários fatores. 
São eles: ter uma estrutura administrati-
va e operacional mais simples e menos 
custosa; não saber vender os valores que 
estão incorporados nos seus produtos e 
serviços; desespero financeiro; ter um 
processo operacional e administrativo 
mais enxuto e menos desperdiçador 
(mais eficiente); só vender a oferta 

básica, sem agregados de valor ou até 
mesmo por não saber calcular direito os 
custos diretos e indiretos.

O especialista ressaltou que os cus-
tos das empresas têm que ser repassados 
para o preço final do serviço, porque do 

contrário as empresas não sobreviverão 
por muito tempo. 

Professor Faccin citou o Dr. José 
Pastore – sociólogo, professor da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e um 
dos maiores especialistas em relações 
do trabalho. Faccin conta que há mais 
de 30 anos, o professor Pastore estu-
da sobre a grande variação nos custos 
com contratação, conforme a tributa-
ção. No caso dos horistas, as despesas 
podem chegar ao elevado percentual de 
102,43% sobre o valor do salário. Para 
Dr. José Pastore, essa é uma medida 
muito pobre, porque são inúmeros os 
componentes do custo do trabalho que 

não são captados apenas pelo cálculo 
de salário mais encargos. As despesas 
aumentaram de maneira espantosa, nos 
últimos tempos. “Há os benefícios adi-
cionais e as despesas que decorrem das 
normas públicas, das medidas de saúde 
e segurança, do custo do contencioso 

trabalhista e das indeniza-
ções. E o custo da grande 
burocracia que se faz ne-
cessária para destrinchar e 
administrar o enorme ci-
poal das exigências traba-
lhistas e previdenciárias”.

Segundo o professor 
Faccin, no Brasil nem o 
passado é previsível. Ele 
recorda as inúmeras deci-
sões do governo que cria-
ram passivos retroativos 
inesperados e não pactu-
ados em contrato com os 

clientes. Para ilustrar, Faccin cita o 
aviso-prévio proporcional, que pode 
chegar a 90 dias e o adicional de 10% 
na indenização de dispensa.

O especialista em composição 
de custos dos serviços de segurança 
privada finaliza a exposição com uma 
dica preciosa: “peça ajuda! O pior é a 
empresa ir à falência. É inteligente o 
empresário que busca ajuda de vários 
profissionais. A inteligência está em 
contratar as pessoas certas e assesso-
rias específicas para diversas áreas. O 
empresário não precisa saber tudo. Ele 
precisa saber contratar bem, contratar 
os melhores”, conclui.

Palestra proferida pelo professor Faccin tem como tema “Se o malandro soubesse o 
quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem” 

Se o malandro SouBeSSe o Quanto é 
Bom Ser HoneSto, ele Seria HoneSto Só 
por malandragem...

ÉTICAÉTICA
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Flávia Presoti

Nas prateleiras das livrarias 
e na internet sobram receitas que 
se propõem a ensinar profissio-
nais a ter sucesso na vida empre-
sarial e pessoal. Mas o que fazer 
diante de tantas dicas e técnicas 
disponíveis no mercado?

Com um astral contagiante, 
descontração e muita motiva-
ção, o consultor de marketing 
e estratégia empresarial e autor 
dos livros ‘Vendendo Segurança 
com Segurança’ e ‘Confidencial 
- coletânea de artigos sobre se-
gurança’, Marcos Sousa ‘traçou’ 
o caminho do sucesso com ensi-
namentos preciosos de neurolin-
guística para quem busca, com 
interesse, o grandioso sucesso 
empresarial e pessoal.

Marcos Sousa transformou o 
auditório do Hotel Mercure, em 
um ‘Spa do Sucesso’. Ele expli-
cou que o sucesso é composto de 
três colunas: sentimento (estado 
emocional), pensamento e ação. 
“Muitas são as pessoas que têm 
o sentimento do sucesso, a von-
tade, mas o pensamento não é 
bem-sucedido”, diz.

Em treinamentos dados por 
ele, apenas 10% a 15% dos gru-
pos de pessoas fazem a diferen-
ça. O palestrante explica que isso 
acontece, porque vivemos 10% 
em ação. “O dia a dia das pes-
soas é uma correria. É reunião, 

A palestra de Marcos Sousa fechou o 1º Forseg-MG com chave de ouro. Em 60 minutos, o palestrante 
usou de muita desenvoltura, motivação e descontração para derrubar mitos e mostrar que é

perfeitamente possível alcançar o sucesso

Spa do SuceSSo

SUCESSOSUCESSO

trânsito, viagens,... As pessoas não 
param para pensar qual é a diferença 
entre o dia de hoje e o de ontem, en-
tre esta semana e a passada e o que 
cada um fez de diferente. 
Elas se esquecem de que 
é preciso gerar sentimen-
tos, atos. “Vivemos como 
um iceberg. Noventa por 
cento das ações, transfor-
mações, dos sentimentos 
e pensamentos estão sub-
mersos em nós mesmos. 
A maioria dos problemas 
que temos está relaciona-
da com as crenças”. 

Marcos explica que 
as crenças formam mo-
delos mentais: princípios 
pelos quais o mundo 
parece funcionar, com base na ex-
periência. “Replicamos as crenças 
inconscientemente”.

Na opinião do palestrante, de-
safiar as crenças e ter curiosidade 
são fatores indispensáveis para quem 
busca alcançar sucesso na vida pro-
fissional e pessoal. Ele afirma que 
resultados diferentes dependem de 
fazer coisas diferentes. 

Marcos Sousa considera os há-
bitos como trilhos da vida. Para ele, 
o sucesso também está relacionado 
com a mudança de hábitos. “Se você 
quer mudar de vida, mude seus há-
bitos”, ensina.

A outra boa notícia é que há re-
cursos que ajudam a desenvolver 
os potenciais. “Por meio da progra-
mação neurolinguística, as pesso-
as podem aprender a se beneficiar 

usando os próprios recursos. Todos 
somos agressivos e calmos, rápidos 
e lentos. É preciso saber trabalhar 
cada uma dessas potencialidades”.

O controle emocional é um dife-
rencial para alcançar o sucesso, se-
gundo Marcos Sousa. “De que adian-
ta você ser doutor pela universidade 
de Harvard, se a autoestima está em 
baixa? É preciso saber gerenciar o 
estado emocional. O não gerencia-
mento do estado emocional pode 
levar o profissional a perder vendas 
e a não realizar bons negócios“.

De acordo com Sousa, é preciso 
reagir de forma curiosa, criativa. Ele 
sugere que todos tenham um ‘Spa do 
Sucesso’ em casa ou no trabalho; um 
cantinho para refletir sobre a vida, 
o trabalho, as ações, as emoções, 
os sentimentos e os pensamentos. 
Assim, cultivaríamos Sentimentos, 
Pensamentos e Ações mais orienta-
dos para o sucesso. Segundo ele, o 
estado emocional é a parte mais ime-

diata da experiência humana. “Não 
há pessoas desprovidas de recursos; 
apenas os estados emocionais são 
desprovidos de recursos”, afirma.

Marcos avalia: o su-
cesso passa pela moti-
vação e por propósitos. 
As âncoras que prendem 
a um estado devem ser 
evitadas. “Devemos ficar 
atentos a elas sempre”, 
reforça.

O poder da comu-
nicação também é fator 
indispensável para alcan-
çar o sucesso, na visão do 
palestrante.

“Conviver significa 
nos comunicar com ou-
tros, e a linguagem nos 

permite fazer isso”.
Depois Marcos Sousa defendeu 

a estratégia como móvel que leva a 
alcançar resultados satisfatórios. O 
gerenciamento do processo interno, 
do estado interno e do comportamen-
to externo são fatores de sucesso. 
Por isso, devem ser trabalhados em 
todas as áreas da vida.

Marcos fecha a palestra com a 
seguinte mensagem: “sempre há no-
vas formas de sentir, de pensar e de 
agir. Sejam inteligentes! Perguntem: 
o que vou fazer de diferente? Como 
dizia Llyrd Jones: ‘as pessoas que 
tentam fazer alguma coisa e fracas-
sam são infinitamente melhores do 
que aquelas que tentam não fazer 
nada e conseguem’”. 
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Marcos Paiva; Ivaldo Naves e Paulo Lacerda -
Superintendente da ABSESP

deScontração e networking   

CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

Marcos Paiva - Presidente da ABTV; Agostinho Gomes - Presidente do 
SINDESP-PE; Edson Pinto Neto e  Ivaldo Naves - Presidente da Rodoban

José Carlos e Fabiana Carvalho - Sind.dos Vigilantes de Minas 
Gerais; Igor Timo - TBI; Romualdo Alves - Presidente do Sind. 

dos Vigilantes de Minas Gerais e Anderson do Socorro - TBI

Agostinho Gomes; Adelar Anderle; Edson P. Neto 
Deputado Laércio Oliveira e José Luiz - Prosegur

Antonio De Julio; Marcelo Ferlini - Globalseg; Marcos 
Sousa e Sidney Tinoco - Muralha Segurança

Edson P. Neto e Dr. Clyton Xavier

Flávio Carreira - Proforte; Edson P. Neto; Alvimar Marinho, Flávio 
Felicetti e Deivson de Paula - Prosegur e Sandro Vitória - Rodoban

Jacimar Dalcamini - SINDESP-ES; Elson Ramos - SINDESP-
PB; Edson Pinto Neto; Urubatan Romero - SINDESP CE; José 
Adir Loiola - SESVESP  e Frederico Câmara - SINDESP-RJ

José Adir Loiola; Urubatan Romero; Antônio Cidade - Fidelys; 
Jacimar Dalcamini e Calil Buainaim

Os diretores do SINDESP-MG com Dr. Adelar Anderle - ABSESP e Dr. 
Clyton Xavier - Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada

Vasco Veiga, Adelar Anderle e Cel. Francisco 
Lopes - Presidente da ABCFAV

Painel de apresetantação das empresas associadas ao 
SINDESP-MG

Ricardo Tadeu - ABSEG; Edson Pinto Neto; Dr. Clyton Xavier; 
José Evaldo - SESVESP e Sidney Tinoco

Simone Malvaccini e Evandro Linhares do SINDESP SC

Simone Malvaccini, Mellina Alves e Valéria Teixeira
Organização FORSEG MG

Edson P. Neto; Haroldo Heredia - Vale shop; Eder Mascarenhas - Inst. 
Mineiro Perícias; Francisco Cambraia - Gradual e Agostinho Gomes
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TURISMO

Atividades de lazer, esporte, 
cultura, cidadania e a harmonia de 
muitas áreas verdes. Tudo isso pode 
ser encontrado nos diversos parques 
da capital mineira. Com o objetivo 
de manter a boa qualidade de vida 
de Belo Horizonte, em 
2005, a prefeitura da 
capital criou a Funda-
ção de Parques Muni-
cipais para administrar 
e manter 69 parques 
na capital. Ao todo, os 
parques somam uma 
área de aproximada-
mente 8,6 milhões de 
metros quadrados.

Grande parte do 
patrimônio ambien-
tal de Belo Horizonte 
está nesses parques e 
sob proteção. A Serra 
do Curral, por exemplo, abriga áreas 
de Cerrado, Mata Atlântica e Campos 
de Altitude, nascentes que abastecem 
diversos córregos da bacia do rio São 
Francisco, mais de 200 espécies de 
animais e cerca de mil espécies ve-
getais.

A proteção ambiental está asso-
ciada à preservação da flora nativa. 
Essa condição garante a manutenção 
e o incremento da diversidade e a 
qualidade genética dessa população 
de espécies presente nos parques. 
Com isso, as espécies encontram am-
bientes propícios para sobrevivência, 
estabelecimento, alimentação e de-
senvolvimento da fauna da região. 

E em contraposição com o ambiente 
construído das cidades, as áreas de 
solos permeáveis são de extrema im-
portância para a recarga dos lençóis 
freáticos e a proteção dos mananciais, 
conservando os recursos hídricos.

Parques

Os parques urbanos atendem a 
uma necessidade social surgida com o 
crescimento das grandes cidades. São 
os parques que protegem os recursos 
naturais e oferecem à população op-
ções de bem-estar e lazer.

Alguns dos principais parques 
de BH.

Parque américo renné Giannetti – 
o Parque Municipal

São 115 anos: essa é a idade de 

um dos mais conhecidos e famosos 
parques da capital. Inaugurado no dia 
26 de setembro de 1897, antes mes-
mo da nova capital mineira, o Parque 
Municipal Américo Renné Giannetti 
é o patrimônio ambiental mais antigo 

de Belo Horizonte.
O parque municipal 

oferece também o Tea-
tro Francisco Nunes, 
construído em 1949. O 
nome do teatro presta 
homenagem ao maes-
tro e primeiro diretor 
do Conservatório de 
Música. Outro espaço 
que remonta a história 
de BH é o Mercado das 
Flores - espaço cons-
truído na década de 20, 
época em que abrigava 
originalmente a Esta-

ção dos Bondes e o Palácio das Artes.
Horário de Funcionamento: das 6h às 
18h, de terça-feira a domingo.
Localização: av. Afonso Pena, 1377 
- Centro
Informações: 3277-1428 ou 3277-
4161
Entrada gratuita.

Parque das Mangabeiras

Projetado pelo paisagista Roberto 
Burle Marx, o Parque das Manga-
beiras integra o patrimônio cultural 
de Belo Horizonte. De clima ameno 
e uma altitude entre 1 mil  e 1,3 mil 
metros, o parque fica no pé da Serra 

A beleza dos parques é um atrativo a mais para quem mora em BH ou está de passagem na capital 
mineira. No mesmo espaço, o visitante desfruta de lazer, cultura e muita qualidade de vida

do Curral. 
O horário de funcionamento é de 

terça-feira a domingo, das 8h às 18h. 
A entrada é gratuita, e o visitante 

tem três opções de acesso ao parque:
Portaria Sul: Av. José do Patrocínio 
Pontes, 580 - Mangabeiras
Portaria Norte: Praça Cidade do Porto, 
100 – Serra
Portaria Caraça: Rua Caraça, 900 – 
Serra
Informações: 3277-8277 ou 3277-8275

Parque Juscelino Kubitschek

Mais conhecido como Praça JK, o 
parque foi fundado em julho de 1990 
e implantado em 1995. 

O espaço oferece várias opções de 
lazer para todas as idades e gostos.

Funcionamento: diário.
O Parque JK fica na av. 

Bandeirantes, esquina com as 
ruas Engenheiro Caetano Lo-
pes, Professor Melo Cançado 
e Nova Era – Sion. 
Informações: 3277-9444 ou 
3277-5240

Parque da Serra do Curral

É considerado um dos 
mais belos cartões-postais 
de Belo Horizonte. O parque 
faz divisa com o Parque das 
Mangabeiras. 

O acesso ao Parque da 
Serra do Curral é feito pela 
av. José do Patrocínio Pontes, 

na Praça Estado de Israel – Mangabei-
ras. 
Informações: 3277-9444 ou 3277-5240

Parque Fazenda lagoa do Nado

Há uma gama de opções para os 
visitantes do Parque Fazenda Lagoa 
do Nado. Com infraestrutura composta 
por biblioteca, sala multimeios, teatro 
de bolso, teatro de arena, quadras po-
liesportivas, campo de futebol, pista 
para caminhadas e viveiro de mudas, 
o Parque realiza diversas atividades de 
educação ambiental, cultura e esporte, 
tudo com o apoio da Fundação Munici-
pal de Cultura e da Secretaria Municipal 
de Esportes. 
Informações: 3277-7883 ou 3277-7321 
Entrada gratuita.

Parque roberto Burle Marx

O parque possui um jardim com 
mais de 100 espécies de plantas medi-
cinais, como hortelã, capim-cidreira, 
camomila, babosa, confrei, alfavaca, 
funcho, alcânfor, boldo, etc.

Popularmente conhecido como Par-
que das Águas, o Parque Roberto Burle 
Marx é uma conquista da comunidade 
do Barreiro. 
Funcionamento: diariamente, das 7h 
às 18h.
Localização: av. Ximango, 809 – Flávio 
Marques Lisboa – Barreiro de Cima. 
Informações: 3277-5968 ou 3277-5972 
Entrada gratuita.

Parque Jornalista eduardo Couri

Implantado há 16 anos, 
o Parque Jornalista Eduardo 
Couri, mais conhecido como 
Barragem Santa Lúcia, tem 
uma área aproximada de 86 
mil metros quadrados. 

Um dos seus diferen-
ciais é possuir vegetação 
composta por árvores or-
namentais, como palmei-
ras, guapuruvu, mirindibas, 
paus-doces, paineiras, qua-
resmeiras, dentre outras.
Funcionamento: diário. 
Localização: avenida Ar-
thur Bernardes - São Bento.
Informações: 3277-1428 ou 
3277-4161

TURISMO

Parques municipais oferecem qualidade de vida, 
lazer e cultura para visitantes



44 45

GASTRONOMIA

Detalhes são determinantes para o suces-
so de um saboroso alimento. Se você quer im-
pressionar alguém, nada melhor que preparar 
um delicioso risoto. Foi pensando nisso, que 
o chef de cozinha do Rullus Buffet, Richard 
Antony, desenvolveu uma receita de dar água 
na boca - um prato típico italiano: o risoto. O 
arroz é considerado um condutor de sabores. 
Por isso, o segredo de um delicioso risoto 
é o resultado da combinação entre carnes, 
verduras, temperos especiais e o arroz. 

O prato combina divinamente com a culi-
nária moderna: é saboroso e muito prático, 
pode ser servido como único ou combinado 
com frangos, carnes, peixes, frutos do mar e 
doces. É também uma boa iguaria para ser 
degustada no inverno, pois é um prato que 
serve bem quente. É fácil de fazer e extre-

mamente substancioso.

CurioSiDaDe

Prato típico da cozinha italiana, o risoto 
nasceu em 1574, em Milão, durante uma festa 
de casamento. O risoto com arroz branco ou 
Risotto alla Milanese (à milanesa) foi inven-
tado pela mão do mestre Valerio di Fiandra, 
responsável pela criação dos vitrais da Cate-
dral de Milão. 

O artista era muito sábio no dosar e mes-
clar as cores em suas obras de arte e conhecido 
também por apreciar a boa comida e bebida 
de sua terra. Fiandra sempre ia a uma taberna, 
local onde podia apreciar um bom vinho. Sem 
imaginar, sempre que o mestre Fiandra estava 
em meio aos vinhos e às delícias da cozinha 
italiana, sua filha observava escondida tudo o 

que acontecia naquele "local proibido". 
Com o tempo, a jovem acabou se apai-

xonando pelo filho do proprietário da taberna, 
e em setembro de 1574, os dois se casaram. 
Durante os preparativos da festa de casamen-
to, Fiandra deixou cair um pedaço de açafrão 
dentro do risoto. A lenda conta que a atitude 
de Fiandra foi uma demonstração de ciúmes 
pela filha. O resultado dessa mistura acidental 
foi conhecido no final da noite, quando os 
convidados começaram a procurar o cozi-
nheiro da saborosa invenção! Para a sorte 
da humanidade, nascia o Risoto Branco ou 
Risoto alla Milanese, o mais tradicional de 
todos os risotos.

Siga o passo a passo da receita prepara-
da pelo renomado chef de cozinha, Richard 
Antony e bom apetite! 

Acompanhe o passo a passo do preparo com o chef Richard Antony, do tradicional Rullus Buffet 

INGREDIENTES:
1 cebola picada
200g de arroz para risoto (arbóreo ou carnaróli)
1 taça de vinho branco
1L de caldo quente
Sal e pimenta a gosto
Manteiga ou azeite de oliva
Queijo parmesão ralado
100g de morango maduro firme
Tomilho (a gosto)

MODO DE PREPARO: 
Aqueça o caldo em uma panela separada e 

deixe-o ferver. Doure a cebola na manteiga e 
acrescente o arroz. Frite um pouco e some o 
vinho branco até que ele evapore. Vá acres-
centando o caldo aos poucos, uma concha de 
cada vez, sem chegar a cobrir todo o arroz, e 
mexa até evaporar por completo. Faça isso 
até que o caldo acabe, ou vá provando o arroz 
para ver o ponto. Acrescente o sal e a pimenta 
a gosto. Apague o fogo, acrescente manteiga, 
queijo e morango (50%) e sirva quente.
Obs. Decore o prato com o restante dos mo-
rangos 
Sugestão: Acrescente sabores ao seu risoto, 
como tomate, queijos diferentes, frutos do 
mar, etc...
Como acompanhamento, a dica do chef é o 
Filé de Namorado na manteiga de ervas fres-
cas. Confira! 

Filé De NaMoraDo Na 
MaNteiGa De erVaS FreSCaS

INGREDIENTES:
440g de filé de peixe (namorado)
2 colheres de azeite extravirgem

3 colheres de manteiga
½ colher de manjericão
½ colher de tomilho fresco 
½ colher de salsinha 
Sal, alho, limão e pimenta-do-reino (a gosto)

MODO DE PREPARO: 
Peixe
Tempere o peixe com sal, alho, limão e pimenta-
-do-reino branca. Coloque para grelhar em uma 
frigideira com uma colher de azeite bem quente. 
Manteiga de ervas
Coloque a manteiga em uma batedeira, colo-
que as ervas picadas e bata por um minuto na 
velocidade máxima, enrole no papel-manteiga 
ou alumínio e coloque no freezer para congelar. 
Está pronta a manteiga de ervas. 

COMO SERVIR:
Após grelhar o peixe, cortar a manteiga em for-
mato de moedas e colocar em cima do grelhado.
Obs. Colocar a manteiga com o peixe ainda 
quente. Ao derreter, o queijo forma um molho 
cremoso.

GASTRONOMIA

Risoto: um prato típico da cozinha 
italiana de dar água na boca

riCharD aNtoNy
Rullus Buffet 
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SEÇÃO

empresas associadas ao SindeSp-mg
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