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No limiar do ano novo,
essa pergunta nos inquieta diante de um
quadro de incertezas
econômicas e de fortes expectativas no
plano institucional.
Nos últimos tempos de
pressão inflacionária e
recessão técnica, o
Congresso Nacional
esteve basicamente paralisado por escândalos de corrupção. E até a seleção de futebol,
da qual muito se esperava, teve um desempenho decepcionante.
Para o bem de todos e a felicidade geral da
nação, desejamos ver se inaugurar um ciclo
de administrações que se comprometam,
de fato, com um desempenho gerencial suficientemente capaz de resgatar expectativas
positivas dos setores privados. Caso contrário,
eles encaminham o Brasil a destinos que ainda
sofrem com os males da leniência na gestão
econômica e na condução de reformas estruturais. Sem isso, dificilmente o país vai ingressar
no clube das nações desenvolvidas.
Mais que mera pirotecnia política e acrobacias
econômicas diversionistas, esperamos que os
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dirigentes que vão (re) assumir seus postos muito em breve entendam, de uma vez por todas,
que a sociedade brasileira merece bem mais
do que até aqui foi oferecido a ela.
No plano econômico, o controle da inflação e
sua redução para níveis civilizados não pode
ser entendido como medida isolada. O desafio maior foi – e vai continuar sendo – somar a
esse desafio a retomada de um crescimento
sustentável. É preciso ser capaz de oferecer a
investidores e empreendedores dos mais diversos setores instrumentos e ambiente favoráveis à superação dos obstáculos que hoje
nos impedem de retomar o ciclo virtuoso do
desenvolvimento.
Já na esfera institucional, dificilmente será possível conceber um modelo de país moderno e
eficiente, caso as reformas política e tributária
não sejam feitas.
Trabalho não nos falta. Portanto, não pode
faltar a esses agentes um espírito público e
o compromisso revigorado com a decência
e a seriedade na condução das instituições.
Caso contrário, vamos continuar a assistir ao
macabro enredo dos sucessivos escândalos
que abortam, dia a dia, a esperança em
tempos de segurança e prosperidade verdadeira.
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GASTRONOMIA
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N° 18 - Dezembro 2014
A Revista Em Ação é uma publicação do Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância
do Estado de Minas Gerais - Sindesp-MG. Avenida Raja Gabaglia, 1492 - 10° andar - Gutierrez
- Belo Horizonte - MG - CEP: 30441.194 | Tel: (31) 3327-5300

4

O que esperar de 2015?
Editorial

Índice

Diretor para Assuntos de
Mercado, Planejamento e
Marketing
Christian Bernardo Sepulveda
Toffalini
Diretor para Assuntos de
Escolta Armada e Segurança
Pessoal
Fabio Ferreira
Diretor para Assuntos Jurídicos
Gustavo Augusto Castro e Lellis
Diretor para Assuntos de
Segurança Eletrônica
Alexandre Andrade Magesk
Belmiro

Membros Efetivos
Romis Melito Ferrarez
José Afonso de Oliveira Cunha
Gilson Naves de Souza
Membros Suplentes
Helio Carvalho Kneip
Bernardo Pereira Brandão
Antônio Edson Hautequestt Candal
Assessoria Jurídica
José Costa Jorge

Revisão
Versão Final
Redação
Flávia Presoti
Manuel Marçal
Nicole Stéffane
Yan Fernandes
Capa, Diagramação
e Projeto Gráfico
CYB Comunicação

Assessoria de Marketing e Mercado
Valéria Teixeira

Jornalista Responsável
Flávia Presoti (MG 05533 JP)
Presoti Comunicação

5

“Vá e vença”
Paulo Storani é ex-capitão do Bope e
inspirador do personagem Capitão
Nascimento do filme Tropa de Elite.
Ele acredita na possibilidade de o
segmento da segurança privada formar
times de alta performance com líderes
inspiradores.

Com um currículo invejável, o ex-capitão
Paulo Storani falou com exclusividade para a
Em Ação sobre temas criados para motivar
o empresário da segurança privada a investir
na formação de um grupo de elite na própria empresa.
Paulo Storani faz o maior sucesso no meio
empresarial. Em apenas um ano, ele fez
mais de 300 palestras para executivos de
grandes empresas. A palestra “Como construir uma tropa de elite” é a mais requisitada
e vem despertando interesse em executivos
de vários segmentos. Para falar um pouco
sobre o assunto, a Em Ação convidou o excapitão do Bope para ser o entrevistado desta edição. Confira abaixo trechos da entrevista concedida por ele.
Em Ação - Você deve ter vivenciado períodos de crise durante o tempo em que
esteve à frente do Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope) da polícia do Rio
de Janeiro. Qual deve ser a visão de um
líder nesses momentos?
Capitão Paulo Storani - No Bope, entendemos como “crise” qualquer situação que
altere a rotina e que exija conhecimento e
habilidades específicas. São momentos que
exigem soluções rápidas e com alto grau de
assertividade. Assim a gestão dessas situações críticas pressupõe a capacidade de se
antecipar a elas por meio do acompanhamento da dinâmica social, de entender sua
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do o problema ou
desistindo (pedindo para sair) nos
permite um autoconhecimento
e
a forma de como
nos posicionamos
para nos tornar conhecidos.

Entrevista

Paulo Storani

É viável para a segurança privada formar
equipes de alto desempenho como a “Tropa de Elite” dos policiais do Batalhão de
Operações Especiais (Bope), do Rio de Janeiro. A condição para essa possibilidade
é a excelência na prestação de serviços e
a presença de líderes cada vez mais inspiradores. A avaliação é de Paulo Storani,
ex-capitão do Bope, consultor dos filmes
Tropa de Elite I e II e um dos oficiais que
serviram de inspiração para o personagem Capitão Nascimento.

dimensão, avaliar os
recursos
materiais
e humanos, elaborar planos capazes
de responder em
tempo e condições
adequados, preparar
continuamente
os times de resposta
e avaliar o resultado
das ações para promover as alterações
necessárias à melhoria permanente da
qualidade dos processos relacionados.

Arquivo pessoal

Entrevista

ENTREVISTA

Flávia Presoti

Em Ação - É possível construir “Tropas de Elite” no
setor de segurança privada? Quais
são os pré-requisitos?

Em Ação - Em suas
Capitão Paulo Stopalestras, você cita
rani - Sem dúvida!
o
lema
“missão
Primeiro é preciso
dada é missão cumdecidir prestar um
prida”. Que cuidaserviço de excelêndos devem ser toPalavras motivacionais devem ser usadas com
cia. A partir dessa
mados pelo líder e
frequência em treinamentos, pois elas têm o poder de
decisão, deve-se
influenciar
pessoas
por sua equipe para
atrair e selecionar
que uma missão
pessoas com o
dada seja executada com excelência?
perfil adequado ao que se pretende. Depois,
capacitar essas pessoas para que elas supeCapitão Paulo Storani - É fundamental enrem as expectativas dos clientes. Em seguitender o propósito, a relevância daquilo que
da, desenvolver padrões de qualidade de
deve ser feito e o valor do que devemos faserviço acima da média daquele com que
zer. Esse entendimento proporciona o sentios clientes estão acostumados. Propiciar um
do de “missão”. Dessa forma, a dedicação
ambiente de trabalho que valorize os bons
e o empenho para o cumprimento passam
profissionais e, finalmente, manter líderes insa ser maiores do que o esforço que normalpiradores para os demais.
mente as pessoas empreendem para realizar tarefas corriqueiras. A partir dessa premisEm Ação - Como você define excelência?
sa, os planos passam a ser mais detalhados,
a preparação mais efetiva e a execução
Capitão Paulo Storani - Fazer sempre memais disciplinada. Naturalmente esses fatolhor do que você fez, obedecendo aos pares levam à excelência.
drões de qualidade estabelecidos.
Em Ação - Você acredita que as pessoas
sejam capazes de se revelar, caso sejam
desafiadas? Explique, por favor.
Capitão Paulo Storani - Certamente! O desafio é a única condição que nos coloca à
prova. Na normalidade, todos podem ser
bons. Ter que tomar decisões, enfrentan-
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Em Ação - As tecnologias podem ajudar a
compor equipes de líderes capazes de cumprir uma missão com qualidade e eficácia?
Capitão Paulo Storani - Tecnologia agrega
valor e qualidade ao trabalho e promove
agilidade nos processos de identificação e
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Entrevista

no monitoramento de indicadores. Consequentemente, esse instrumento
melhora a capacidade da decisão.
Contudo, os demais
membros
do time se baseiam mesmo é
nas atitudes de
um líder.
Em Ação - Ao liderar uma equipe em momentos
de muita tensão, o
que o líder não deve
fazer de jeito nenhum?

"Um bom líder
precisa ter ao seu
redor pessoas que
correspondam a sua
influência e que o
influenciem"

Capitão Paulo Storani - Perder o sentido de realidade. Isso faria tomar decisões equivocadas e afetaria o
desempenho e o resultado da equipe.
Em Ação - Em sua passagem pelo Bope,
você implantou a ideia do “Vá e Vença” no
lugar do “Vá e Lute”. Palavras motivacionais fazem a diferença em treinamentos
de equipes? O que mais é preciso fazer
para obter equipes motivadas?
Capitão Paulo Storani - Essas frases permitem que os integrantes de uma equipe
estabeleçam foco naquilo que se deseja.
Manter equipes motivadas requer conhecer
e fortalecer aquilo que seja capaz de mobilizá-las. Isso significa criar um ambiente de
reconhecimento e recompensa, proporcionais ao resultado.
Em Ação - Um bom líder precisa ter que
tipo de pessoas ao seu redor?
Capitão Paulo Storani - Pessoas que correspondam a sua influência e que o influenciem. Digo com toda certeza que, onde
cheguei e o sucesso que consegui, devo às
equipes das quais estive à frente por onde
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passei. Elas trabalharam tão bem
em suas trajetórias que me
fizeram ser melhor para
corresponder à lealdade e à dedicação de
cada um.
Em Ação - Em períodos de crise,
como o trabalho
de equipe pode
ser essencial aos
negócios?

Capitão Paulo Storani - É preciso partir
do princípio de que ninguém faz nada sozinho.
Se alguém disser que faz, é
porque está tentando se enganar ou enganar alguém.

Em Ação - Há quem defenda
que um líder deve ser “militar” em situações de crise. Qual é o seu ponto de vista?
Capitão Paulo Storani - Um líder na crise é
aquele capaz de tomar decisões. Ele não
precisa ser necessariamente um militar.
Em Ação - Ser líder, em especial no meio
de uma crise, é um grande desafio?
Capitão Paulo Storani - No Brasil de hoje,
com tanta falta de referências e de líderes e
essa crise moral que estamos presenciando,
ser um líder é um grande desafio.
Em Ação - Quais são os fatores críticos de
sucesso de um bom líder na sua visão de
líder e ex-capitão do Bope?
Capitão Paulo Storani - Ser o primeiro a
acreditar na missão; ser o primeiro a assumir a responsabilidade de fazer; ser o
primeiro a transformar o discurso em prática. Portanto, é preciso ser o protagonista
e fazer acontecer em vez de esperar que
aconteça.
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Lei Anticorrupção é vista com bons
olhos pela segurança privada por ser
mais um instrumento de combate a
práticas irregulares
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Ao contrário do que muitos pensam, a corrupção não tem barreiras e é considerada um
problema mundial.
Em 2003, a Organização das Nações Unidas
(ONU) aprovou e anunciou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção para o mundo.
A medida estabelece regras obrigatórias para os
países signatários.
Mais conhecida como “Lei Anticorrupção”,
a Lei nº 12.856/2013 aguarda o decreto de regulamentação do Palácio do Planalto. A lei está
em vigor desde 29 de janeiro de 2014. A Lei Anticorrupção foi criada para punir empresas envolvidas em atos ilícitos, mas, de acordo com a
Controladoria-Geral da União (CGU), o atraso na
edição do decreto impediu que a Lei pudesse
servir de base para a abertura de algum processo administrativo na esfera federal.
As sanções não podem ser aplicadas, caso
a lei não seja regulamentada, como lembra
Claudio Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil. A declaração foi publicada na
edição de 1º de agosto do jornal O Estado de
São Paulo. “Se não tem isso, a punição não vale
porque pode ser facilmente contestada”.
Mas os efeitos da lei estão valendo. Processos
podem ser abertos mesmo sem a edição do decreto, de acordo com regras da CGU.
Com a Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas
passam a ter responsabilidades civil e administrativa pela prática de ilícitos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, como
explica o assessor jurídico do Sindesp-MG, José
Costa Jorge. “Essa lei inova ao prever a punição
pela prática de atos lesivos à administração pública à empresa que frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer expediente,
o caráter competitivo de procedimento licitatório
público; impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público; afastar ou procurar afastar licitante por
meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo”.
As penalidades previstas também atingem a
empresa que fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; criar, de modo fraudulento
ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administraRevista Sindesp-MG em Ação

tivo; obter vantagem ou
benefício indevido, de
modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública,
sem autorização em
lei, no ato convocatório
da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ou
manipular ou fraudar o
equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos
celebrados com a administração pública”.
A Lei Anticorrupção foi recebida pelo segmento de segurança privada com expectativas
altamente positivas por ser mais um instrumento
para o combate a práticas irregulares, particularmente em licitações públicas e nas relações
jurídicas delas decorrentes, como comentou o
advogado do Sindesp-MG. “Esta Lei é de grande
importância para o meio empresarial por permitir
e fomentar maior rigor na condução das competições seletivas, na formalização e na fiscalização de contratos”, diz. Tanto é assim que os empresários da segurança privada não alimentam
maiores controvérsias sobre detalhes atinentes à
regulamentação da Lei.

Em relação às responsabilidades das pessoas
jurídicas e físicas, José
Costa afirma que a responsabilidade da pessoa
jurídica não exclui a responsabilidade individual
de seus dirigentes, administradores ou de qualquer autor, coautor ou
participante do ato ilícito.

Justiça

Justiça

À espera de
regulamentação

Flávia Presoti

Acordo de leniência e
penas
As empresas investigadas podem ser beneficiadas com a isenção ou a redução das penalidades a elas impostas pelo envolvimento em
casos de corrupção. Para isso, a empresa envolvida precisa celebrar um Acordo de Leniência
com a autoridade administrativa.
O Acordo de Leniência permite ao infrator colaborar com a investigação feita pelo poder público para prevenir ou reparar dano de interesse
coletivo.
As penas pecuniárias administrativas são
compostas pela multa que varia de 0,1% até
20% do faturamento bruto do último exercício
financeiro da empresa. Caso não seja possível
aplicar o critério do faturamento, a multa vai variar entre R$6 mil e R$60 milhões.

Punições previstas pela Lei para empresas envolvidas em casos de corrupção
Segundo o disposto no art. 19, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, por meio
das respectivas Advocacias Públicas ou
órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, podem
ajuizar ação com vistas à aplicação das
seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:
I- perda dos bens, direitos ou valores
que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da
infração, ressalvando o direito do lesa-
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do ou de terceiro de boa-fé;
II- suspensão ou interdição parcial
de suas atividades;
III- dissolução compulsória da pessoa jurídica;
IV- proibição de receber incentivos,
subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades
públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder
público pelo prazo mínimo de 1 (um) e
máximo de 5 (cinco) anos.
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Sindesp-MG lança
campanha educativa
em Minas Gerais com
direito a selos, fôlderes e
banners

Flávia Presoti
O combate à segurança clandestina
em Minas Gerais tem norteado o Sindesp-MG
para promover campanhas educativas contínuas sobre o tema.
O Sindicato tem promovido várias ações
nesse sentido. Dentre elas, estão o Certificado de Regularidade em Segurança (CRS),
as campanhas publicitárias em veículos de
comunicação conhecidos nacionalmente,
como a Rede Globo, a Rádio CBN e a Rádio
Itatiaia.
Campanhas em outdoor e busdoor,
anúncios com mensagens de conscientização sobre a forma correta de contratar uma
segurança regular também foram divulgados em revistas das companhias aéreas Gol,
Azul e Trip.
Em anos anteriores, o Sindesp-MG fez
campanha contra a segurança clandestina
divulgada nas revistas Veja Minas, Encontro e
na revista do maior clube de Minas Gerais: o
Minas Tênis Clube.
Durante a primeira e a segunda edições
do Fórum de Segurança (Forseg-MG), promovido pelo Sindesp-MG, também foi desenvolvido um trabalho de conscientização com os
empresários sobre a importância de as em12
12
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presas participarem ativamente do combate
à segurança clandestina em Minas. Palestras
com especialistas ligados à Polícia Federal
foram proferidas sobre o tema.
O Sindesp-MG também lançou o Guia
da Segurança Privada e o Guia do Contratante para o tomador de serviços e as empresas de segurança privada. Essa também
foi uma ação para reforçar a bandeira de
que segurança séria é segurança legalizada e de que é preciso tomar vários cuidados ao contratar o serviço de segurança
privada.
No segundo semestre de 2014, o Sindesp-MG lançou uma campanha. As peças gráficas trazem a seguinte mensagem:
“Não! Diga não à Segurança Clandestina
– Segurança Privada sem autorização da
Polícia Federal é ilegal”. As peças vão ser
disponibilizadas para as empresas de segurança privada de Minas Gerais para uso durante 2015.
A orientação é para que cada empresa
faça uso do selo da campanha com frequência em suas propostas comerciais, nos sites e
nas correspondências para clientes, fornecedores e autoridades, como explica a Assessora de Marketing e Mercado, Valéria Teixeira.
“Os fôlderes, os banners e os selos têm papel
importante na propagação da campanha. É
preciso o envolvimento e a participação dos
empresários no combate a essa irregularidade que tanto assombra o mercado da segurança privada no Brasil”, diz.
Na sua trajetória, o Sindesp-MG cumpre
uma importante função social. “As campanhas são meios de sensibilizar pessoas e
empresas a denunciar os serviços irregulares
prestados na área da segurança privada.
O sucesso da campanha depende do envolvimento das empresas de segurança privada, da população e dos órgãos oficiais”,
comenta.
O lançamento da campanha “Não!
Diga Não à Segurança Clandestina” vem ao
encontro das ações da Fenavist. Neste ano,
a entidade federal lançou a campanha nacional de combate à segurança clandestina no país.

Sindfaz

“Diga não à
clandestinidade”
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Fenavist

Campanha
“Diga não à
Clandestinidade"
percorre o Brasil
A campanha realizada
pela Fenavist tem apoio
dos sindesps e conta
com selo personalizado
lançado em parceria
com os Correios

Flávia Presoti
“Diga Não à
Clandestinidade”
são os dizeres do
selo criado para
conscientizar
a
população
sobre os perigos da
contratação de
profissionais
ilegais como seguranças. A ação
faz parte de uma
campanha
da
Federação
Nacional das Empresas de Segurança
e Transporte de
Valores (Fenavist) apoiada pelos sindicatos
das empresas de segurança privada dos estados. A campanha também é resultado de
uma parceria que a entidade firmou com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT). O mote da campanha faz um contraponto dos benefícios da contratação de
uma empresa de segurança autorizada pela
Polícia Federal com os riscos que correm os
contratantes e a sociedade ao escolher pro-
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fissionais clandestinos para o serviço de segurança patrimonial.
As exigências são uma forma de garantir a qualidade do serviço prestado, como
afirma Jeferson Furlan Nazário, presidente da
Fenavist. “Quando o contratante procura por
uma empresa associada à Federação, ele
tem a garantia de que o profissional que vai
prestar o serviço passou por uma série de testes e de cursos de capacitação para desempenhar o serviço com excelência”, destaca.
Selo 'Diga não à Clandestinidade'
Em maio, a Fenavist lançou o selo “Diga
não à Clandestinidade” durante a Feira Internacional de Segurança Eletrônica (Exposec). Os
exemplares do selo estão disponíveis nas agências dos Correios. “Basta o empresário adquirir o
selo e utilizar nas correspondências”, diz Nazário.
Além dos Correios, os sindicatos associados receberam os selos. “Vamos trabalhar incansavelmente com
os sindesps para combater a segurança
clandestina. Assim a
população brasileira
vai exercer o direito de
levar a sua vida com
segurança e tranquilidade”, comenta.
Qualificação - A
segurança
privada
emprega cerca de
700 mil trabalhadores qualificados. Para
se tornar vigilante, o
profissional precisa ter
cadastro na Polícia
Federal e fazer o curso de formação em escola autorizada pela instituição.
Durante o curso, o profissional aprende
técnicas de defesa pessoal, tiro, noções de
Direito Penal, legislação da segurança privada, dentre outras disciplinas. Além dessas exigências, a Portaria nº 387 da Polícia Federal
determina que os vigilantes passem por uma
avaliação psicológica para ter direito ao porte de armas.
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Pílulas

Notas
Novas empresas filiadas
O Sindesp-MG inicia 2015 com o crescimento do quadro de empresas associadas, após a filiação de duas empresas:
• A Macor Segurança e Vigilância Ltda., localizada em Contagem (MG), faz parte do
Grupo Macor e está no mercado de segurança privada desde 1995;

• A Eficiência Vigilância e Segurança
Ltda., do Grupo Eficiência, fica em Uberlândia (MG). A empresa foi fundada em
julho de 2013 para oferecer serviços especializados em vigilância e segurança
privada ao mercado do Triângulo Mineiro
e região.

Governo institui o eSocial
Demorou, mas saiu. Finalmente o eSocial foi instituído pelo governo federal. No dia
12 de dezembro, a presidente Dilma Rousseff oficializou o eSocial com a publicação
do Decreto 8.373/2014 no Diário Oficial da
União (DOU).
O eSocial é um instrumento que unifica
as informações de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas
das empresas. O objetivo do ato é padronizar a transmissão, validação, distribuição
e o armazenamento dessas informações
em um ambiente virtual, em nível nacional.
O sistema consolida a escrituração digital
com informações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas. O aplicativo contempla o
preenchimento, a geração, a transmissão,
a recepção, a validação e a distribuição
da escrituração, armazenando essas informações em um repositório nacional.
A instituição do eSocial vai viabilizar a
garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, racionalizar e simplificar o cumprimento das obrigações, eliminar a redundância nas informações prestadas pelas
pessoas físicas e jurídicas e aprimorar a
qualidade das informações das relações
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de trabalho, previdenciárias e tributárias,
além de conferir tratamento diferenciado
às microempresas e às empresas de pequeno porte.
A Caixa Econômica Federal (CEF), o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a
Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério
da Previdência Social (MPS) e o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) também devem
regulamentar a implantação do eSocial no
âmbito de suas competências.
As informações específicas para o funcionamento do eSocial devem ser definidas pelos Comitês denominados na publicação oficial. O Comitê Gestor formado
pelo MTE, pela Previdência, pela Secretaria
da Receita Federal e pelo INSS ficam responsáveis pela definição dos prazos e por
especificar, desenvolver, implantar e manter o ambiente nacional, além de aprovar
o Manual de Orientação do eSocial e suas
atualizações.
Já o Comitê Diretivo formado pelos Ministérios da Fazenda, do Trabalho, da Previdência Social e pela Secretaria de Pequenas e Microempresas vai desenvolver as
políticas e as diretrizes do sistema.
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Uma das maiores autoridades
do marketing mostra que o
pensamento inovador está
entre grandes segredos para a
conquista de mercado
Philip Kotler é autor de Marketing
3.0 e Winning at innovation e de
mais de 50 livros de marketing
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Pela primeira vez, o octogenário Philip Kotler esteve em Belo Horizonte para participar
de um seminário organizado pela HSM Educação Executiva e pelos centros universitários
Una e UniBH. O papa do marketing encantou
a plateia do Palácio da Artes com o carisma,
know-how e a sabedoria de poucos. O mestre
Kotler foi enfático ao afirmar que o preço não
é mais o fator principal nos processos de decisão de compra. Ele falou muito sobre como
criar, conquistar e dominar o mercado. Incorporar a inovação ao DNA da empresa faz toda
a diferença para conquistar e manter fatias do
mercado. Na visão de Kotler, isso se deve à
globalização e às grandes mudanças do mundo corporativo. “As empresas precisam criar internamente uma mentalidade de inovação e
de novos modelos de negócio para sobreviver
no mercado”.
A maioria das empresas espera que ideias
e iniciativas surjam naturalmente, mas Kotler
lembra que a inovação não é inata nas empresas. Elas fazem a mesma coisa ou tentam
aumentar a eficiência em vez de optar por coisas novas.
Oferecer treinamento em criatividade
para membros da equipe, praticar a estratégia
de inovação dando liberdade para colaboradores participarem do processo de construção
de ideias, desenvolver plataformas de engajamento, com a participação de clientes e colaboradores para contribuir com ideias para a
construção da marca por meio de ações de
marketing nas redes sociais ou em aplicativos
que possam medir o grau de satisfação dos
envolvidos estão entre algumas das dicas do
expert em negócios.
Kotler dá a receita do sucesso: “habilidade
de inovar é uma aptidão”. A inovação requer
que se organizem três mercados dentro da
empresa: de ideias, de capital e de talentos,
como lembra o especialista.
Em toda a história da administração, somente dois pensadores conseguiram permanecer como a principal referência em suas
áreas de conhecimento por mais de quatro
décadas: Peter Drucker e Philip Kotler.
Kotler se tornou uma lenda viva do markeRevista Sindesp-MG em Ação

mento da empresa
ting e do mundo dos
será dividido em 50%
negócios. Para ele, as
entre a mídia nova e
melhores inovações
a antiga, como prevê
oferecem
soluções
Kotler.
para os problemas
dos clientes, não para
Construindo marcas
os problemas da emfortes
presa com produtos.
“Inovações robustas
Tudo pode recetêm longa vida útil,
ber uma marca: procriam mercados e lidutos de consumo,
derança nesses merprodutos industriais, sercados”, reforça.
viços, varejistas, corpoNa opinião de
rações, pessoas, lugaKotler, pensar fora da
res e commodities. Mas
caixa está entre as
uma marca só será forestratégias para criar
te se ela for desejada
oportunidades
em
pelos consumidores. O
mercados saturados.
sucesso de uma marComo métodos de
Philip Kotler recomenda 'pensar fora da caixa'.
ca está em um cliente
criatividade para genão ser apenas consurar ideias, ele recomidor, mas seguidor e fã, como lembra Philip
menda identificar tendências, analisar mudanKotler. Ele cita a Apple como exemplo. “Não
ças, listar atributos, analisar problemas, fazer
importa se você tem uma pequena, média ou
brainstorming e muito mais.
grande empresa, com orçamento limitado e
Kotler é professor na Kellogg School of
um só tiro com uma bala de prata. Os prinManagement, da Northwestern University,
cípios para fazer a diferença são os mesmos,
mestre em economia pela Universidade de
mas de forma escalonada”. É preciso impacChicago e PhD pelo Instituto de Tecnologia
tar o cliente e fazer com que ele espere por
de Massachusetts (MIT) e atua como consultor
um novo tipo de serviço prestado pela empreem empresas de grande porte, como Genesa ou por um novo produto.
ral Electric, IBM, At&T e Michelin. Ele explicou a
A marca para ser forte precisa ser memoforma de repensar o marketing em uma era
rável (facilmente reconhecida e lembrada),
de grandes mudanças, construindo marcas
significativa (descritiva e persuasiva), simpática
fortes, vencendo pela inovação e, por último,
(divertida e interessante, ter ricas imagens visuredesenhando sua estratégia para crescer
ais e verbais, estética), protegível (perante a lei,
mais e melhor.
perante concorrentes), adaptável (flexível, atuO marketing digital também foi lembrado
alizável), transferível (na categoria de produtos
por ele como a grande promessa de crescie entre categorias, entre fronteiras geográficas
mento e posicionamento das empresas. “Para
e culturas).
crescer mais e melhor, ninguém sobrevive sem
E para terminar, Kotler enfatizou que as
o uso da tecnologia. As empresas precisam de
empresas precisam dar um salto rumo ao mamente digital. A tecnologia mudou a forma de
rketing 3.0. Além da razão e da emoção, as
fazer negócio. Antes o cliente só sabia da emempresas têm de incorporar o espírito, preocupresa pelo comercial da TV. Hoje, além de ter
pando-se com o mundo, o planeta e as boas
acesso a tudo sobre o produto antes de compráticas para o meio ambiente”.
prá-lo pela internet, ele troca de opinião com
Só assim, a empresa terá clientes comproo amigo, com as redes sociais,...”
metidos, engajados e que vão falar bem da sua
Entre 25% e 35% dos consumidores usam
empresa para outros, conforme diz Kotler.
as duas mídias. Daqui a cinco anos, o orçaRevista Sindesp-MG em Ação
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Marketing

O jogo começa
na inovação

Flávia Presoti
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Mais qualificação:
esse é o caminho!
O Sindesp-MG intensifica a
busca pela qualificação profissional para formar um mercado
de segurança privada de destaque. Por isso, a entidade promove
cursos, treinamentos e workshops
voltados para os profissionais da
segurança privada.
O objetivo é qualificar a gestão em todos as áreas ligadas às
atividades do segmento em Minas Gerais. Os eventos são ricos
em conteúdo e ministrados por
especialistas que conhecem o
dia a dia do setor de segurança.
Com essa iniciativa, o Sindesp-MG ajuda a qualificar a mão de
obra das empresas de segurança.
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Somente nos últimos seis meses, mais de cem profissionais
passaram por treinamentos, assistiram a palestras e fizeram cursos
promovidos pelo Sindesp-MG.
Leia atentamente as matérias
sobre os eventos realizados, perceba o sucesso dessa iniciativa
do Sindesp-MG expresso no depoimento dos próprios participantes e fique atento: mais oportunidades virão.
Afinal, a qualificação permanente do segmento está entre
os principais compromissos do
Sindesp-MG com as empresas
filiadas.
Participe!
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A importância do
investimento em
pós-venda
Se for bem trabalhado pelas
empresas, o pós-venda
fideliza clientes

por Yan Fernandes
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As transformações dos ambientes econômico, demográfico, natural, tecnológico,
político-legal e sociocultural são responsáveis
por mudanças nas organizações. Os gestores
precisam prestar mais atenção nesses fatores
considerados pela literatura de marketing de
macroambientes como forças incontroláveis
que atuam sobre as empresas, independentemente da vontade delas.
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Diante de tantas mudanças, cabe às
empresas fazer estudos e acompanhar as
macrotendências para identificar oportunidades e ameaças e se preparar para cenários
diversos. A afirmação é da relações públicas
e mestre em engenharia de produção Marina
Sepúlveda. Em setembro, a especialista ministrou a palestra “A Importância do Pós-Vendas
- Técnicas e Ferramentas de Marketing” a convite do Sindesp-MG.
A palestrante debateu com os participantes, a relação entre empresas e clientes, as exigências de mercado, os desafios do pós-venda, a fidelização de clientes e o marketing de
relacionamento.
“Com a globalização e a maior exigência do consumidor, a competitividade entre as organizações é crescente. Por isso, é
muito importante para as empresas manter
um bom relacionamento com o cliente final,
oferecer serviços de qualidade e procurar
sempre se destacar no mercado”, aconselha Marina.
O pós-venda é a etapa em que é feita a
análise de como acontece efetivamente o consumo do produto ou do serviço, como o cliente
avalia o que comprou e como ele o descarta,
explica Sepúlveda. “A verificação e o acompanhamento dessa fase permite à empresa identificar fragilidades em relação ao processo e à
estratégia empresarial e possibilita a criação e
o desenvolvimento de ações para potencializar
as vendas”, diz a palestrante.
Para a Gerente Comercial Ariane Agnes
Paes, o pós-venda é a prova de que a venda foi
bem-sucedida. “Os clientes falam que o comercial aparece duas vezes: quando vai vender e
depois no fechamento de contrato. Não é isso
que queremos. Usamos o pós-vendas para saber se o serviço foi entregue como combinado,
se está funcionando ou precisando de reparo.

Revista Sindesp-MG em Ação

Com essa ferramenta do marketing, nós criamos um relacionamento sólido com o cliente.
Sem dúvida, nós crescemos no mercado com
essa proximidade”, conta.
Na avaliação do renomado estudioso de
marketing, Terry Vavra, consumidores fiéis reclamam quando têm uma experiência ruim,
porque querem ver seu problema resolvido,
porque acreditam na marca e na empresa
e querem melhorá-la. Os consumidores infiéis,
por sua vez, vão embora sem o menor remorso. Além disso, eles falam mal da organização. “Um consumidor insatisfeito contamina
13, enquanto um satisfeito influência apenas
cinco”, diz Vavra.
Além da perda do consumidor insatisfeito,
há a perda dos que são influenciados negativamente. E o custo de recuperar esses consumidores, se a empresa decidir investir nessa
recuperação, é alto.
De acordo com o Diretor Comercial Haroldo Jorge Vieira, o setor de pós-vendas é um
diferencial. “Todo consumidor espera sair satisfeito de uma transação comercial e acredita que a empresa esteja empenhada em
satisfazê-lo. No entanto, ter um consumidor
satisfeito não garante sua fidelidade. É nesse
ponto que entram os diferenciais competitivos. Dentre esses diferenciais, está o pós-venda”, explica.
Para os representantes das empresas associadas presentes no encontro, a palestrante
deixou uma dica para ser guardada e aplicada. “Para que a organização trabalhe estrategicamente com o pós-venda, é preciso que
o setor seja reconhecido como fundamental e
esteja preparado para ver e ouvir aquilo que
não gostaria; deve estar aberto a críticas e, principalmente, pronto para passar por mudanças
que venham ao encontro das necessidades e
dos desejos dos consumidores”, finaliza.
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Punição por justa
causa só com
pré-constituição
de provas
Empresas devem agir com cautela
e técnica ao rescindir contratos de
trabalho por justa causa para evitar
derrota na Justiça do Trabalho
por Flávia Presoti
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Rescindir um contrato de trabalho não é
tarefa fácil. E quando se trata de dispensa
por justa causa, as dificuldades aumentam.
Em sua essência, a rescisão por justa causa
representa a pena capital imposta ao empregado que cometeu uma falta gravíssima.
Na teoria, parece mais tranquilo.
O empregado é flagrado cometendo
atos de improbidade, de má
conduta ou mau
procedimento.
O
empregador acredita
que uma testemunha
seja suficiente para
tudo se resolver. É aí
que está o engano! Na
prática, a situação não é
tão simples assim, muito
menos, aos olhos da
Justiça do Trabalho.
Se você realmente
deseja ganhar a batalha da rescisão contratual
por justa causa, a dica de
quem entende do assunto
é não aplicar a punição
por justa causa de forma
aleatória.
“Diante das peculiaridades dessa punição, a
justa causa pode ser facilmente revertida na Justiça,
caso não tenha havido a
pré-constituição de provas”. O alerta é dos advogados atuantes no segmento de segurança privada,
Clélio Gomes dos Santos Júnior,
mestre em Direito Empresarial
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e especialista em Direito Processual Civil, e
Juliano Copello de Souza, mestre em Direito
Empresarial e especialista em Direito Processual e Material do Trabalho.
Os advogados Clélio Gomes e Juliano
Copello foram didáticos na abordagem do
assunto feita durante a palestra “Rescisão do
Contrato de Trabalho por Justa Causa” ministrada no dia 22 de setembro, no auditório do
Sindesp-MG. Eles citaram as prerrogativas do
empregador - poder disciplinar, as modalidades e a aplicação efetiva da punição, as
modalidades de ruptura do contrato de trabalho, a justa causa - princípios e regras legais e citaram casos práticos que resultaram
em eficiência e em ineficiência na aplicação
da justa causa, além de assuntos correlatos.
A exposição faz parte do ciclo de qualificação profissional promovido pelo Sindesp-MG
para os colaboradores de empresas filiadas
à entidade.
Para o Gerente de Operações Antônio
Marcos Fernandes, a iniciativa do Sindesp-MG
para promover discussões sobre temas ligados
a problemas das empresas é de suma importância. Antônio Marcos foi sargento do exército e trabalha no segmento há 23 anos. “Achei
excelente a palestra dos advogados Juliano e
Clélio. Participo dos ciclos de debate do Sindesp-MG há muitos anos, mas recentemente
tenho notado que o nível das discussões apresentadas está aumentando muito. Gostaria de
recomendar a abertura do tema Justa Causa
para os profissionais da área operacional das
empresas de segurança privada. O evento foi
muito produtivo, tirei dúvidas e fiquei muito satisfeito de poder ter participado de mais esse
debate promovido pelo Sindicato”, diz.
Da mesma opinião compartilha Carlos
Marques Teixeira, Gerente Regional de outra
empresa associada ao Sindesp-MG. Carlos é
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recém-chegado ao mercado de segurança
privada mineiro. “Em sua primeira oportunidade em Minas, a convite do Sindesp-MG,
ele ficou muito satisfeito com o nível da palestra. “Levamos tanto em consideração o
convite para participar dessa discussão que,
da nossa empresa, participamos eu, a advogada , dois funcionários do RH e o Gerente
de Qualidade”, diz.
“Gostei muito da dupla de advogados e
das perguntas feitas e respondidas. Isso enriqueceu o debate. A minha sugestão é de
que o tempo seja maior para que os participantes possam debater mais e tirar mais
dúvidas”, reforça.
A rescisão do contrato pode partir do
empregador - sem justa causa (Resilição) e
por Justa Causa (Rescisão) - e do Empregado: sem Justa Causa (Demissão) e por Justa Causa (Rescisão Indireta). Juliano Copello
ressalta a existência de outros tipos de punição. A gradação punitiva depende da gravidade do ato praticado pelo empregado,
conforme o art. 474, da CLT.
“A advertência pode ser verbal e escrita e visa punir faltas leves e / ou reprimir
condutas reprováveis sem grande grau de
repercussão, visando inibir a recorrência.
Para mim, a advertência verbal e nada são
a mesma coisa. Recomendo sempre dar a
advertência por escrito e pedir que o funcionário a assine. Em caso de recusa, deve ser
colhida assinatura de testemunhas. Essa é a
forma de comprovar que o empregado foi
repreendido e se recusou a assinar a comunicação”, diz.
A suspensão visa punir faltas graves e
não pode ser superior a 30 dias consecutivos
para não configurar o rompimento de contrato sem justa causa (art. 474 CLT). “Durante
a suspensão disciplinar, o empregado não
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recebe salário", esclarece Copello.
Para o advogado Clélio Gomes, a justa causa só deve ser utilizada em caso de
cometimento de falta muito grave por ser
a penalidade disciplinar máxima aplicada
ao empregado. “O ônus da prova cabe ao
empregador. A empresa precisa se garantir
de todos os lados. Se a empresa não reunir
as provas necessárias para comprovar a falta grave, certamente terá reversão da punição", salienta o especialista.
Amparados no artigo 482 da CLT, os advogados apresentaram os princípios aplicáveis à dispensa por justa causa, explicando
a eficiência das medidas e exemplificando.
Os princípios taxativos cabíveis para a
dispensa por justa causa são a proporciona-

lidade (atitudes mais graves / punições mais
graves, atitudes menos graves / punições
menos graves) e a imediatidade (ao tomar
ciência do fato provocado pelo empregado,
o empregador deve agir imediatamente),
que está entre os princípios menos observados pelos empregadores. Existe também o
princípio do non bis in idem em que o empregador não pode punir duplamente o empregado pela mesma infração. Se o empregador optou por aplicar a advertência ou a
suspensão, ele não pode aplicar outra pena
mais rigorosa. Por último vem o princípio da tipicidade: quando somente é permitido aplicar a justa causa mediante a ocorrência de
circunstância tipificada em lei.

Comitê
jurídico discute
aplicação do
seguro de vida
em grupo
Sindesp-MG promove encontro
de especialistas para a troca
de experiências com empresas
associadas sobre o seguro de vida
em grupo para vigilantes

Quais faltas configuram Justa Causa, caso sejam comprovadas? (Art. 482 da CLT):

- Ato de improbidade (desonestidade);
- Incontinência de conduta ou mau comportamento;
- Negociação (em nome da empresa) habitual por conta própria ou alheia,
sem permissão do empregador e quando
constituir o ato de concorrência à empresa
onde trabalha e se a ação for prejudicial
ao serviço;
- Condenação criminal do empregado,
transitada em julgado (quando não cabe recurso), caso não tenha havido suspensão da
execução da pena;
- Desídia (má vontade, desleixo, falta de
interesse) no desempenho das respectivas
funções;
- Embriaguez habitual ou em serviço;
- Violação de segredo da empresa;
- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
- Abandono de emprego (A jurisprudência trabalhista fixa a regra geral de falta de
mais de 30 dias corridos);
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- Ato lesivo da honra ou da boa fama
praticado no serviço contra qualquer pessoa
ou ofensas físicas, nas mesmas condições,
salvo em caso de legítima defesa, própria ou
de outrem;
- Ato lesivo da honra ou da boa fama
ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo
em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
- Prática constante de jogos de azar;
Parágrafo único: atentado à segurança
nacional.
Por oportuno, vale dizer que há outras
hipóteses que configuram justa causa, não
previstas no art. 482, da CLT, como: bancário devedor contumaz (art. 508, CLT); aprendiz que não frenquenta curso de formação
ou não obtém aproveitamento (art. 432, §
2º, CLT); recusa em obter instruções e uso
de EPIs (art. 158, CLT), falsidade declaração
vale transporte (art. 7°, D95247/87), dentre
outras.
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No dia 13 de outubro, o Sindesp-MG
promoveu mais um encontro do seu COMITÊ
DE ESTUDOS JURÍDICOS (Cejur). O objetivo foi
debater questões relativas ao seguro de vida
em grupo previsto na cláusula 18ª da convenção coletiva de trabalho (CCT).
Participaram Luciano Bastos, diretor-geral
da Mezzo Planejamentos; Domingos Costa,
diretor comercial, e Calil Buainain, diretor-presidente. A mediação do encontro ficou a cargo do diretor de assuntos jurídicos
do Sindesp-MG, Gustavo Augusto Castro e Lelis e o assessor
jurídico José Costa Jorge. O
vice-presidente para assuntos jurídicos da Fenavist, Jacymar Dalcamini,
também participou do
evento.
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Palestra
Da esquerda para a direita: Dr. José Costa Jorge, Dr. Gustavo Lelis, Calil Buainain, Luciano Bastos e Domingos
Costa. Comprometimento e eficiência na condução do tema em debate

A presença desses e de outros especialistas possibilitou um amplo debate sobre os
mais variados aspectos que envolvem a temática. O quórum qualificado facilitou o intercâmbio de experiências e de informações
sobre a gestão securitária.
Os participantes discutiram diversas matérias. A real extensão da cobertua contratada e as demandas judiciais decorrentes de
pedidos de indenização estavam entre as
temáticas mais debatidas.
Buainain considerou o encontro muito positivo. “Foi produtivo. Primeiro, porque nós conseguimos coletar um pouco da demanda de
cada empresa. Segundo, porque é possível

Com o presidente Edson Pinto Neto, Jacymar
Dalcamini, vice-presidente para assuntos jurídicos da
Fenavist, marca presença no evento do Sindesp-MG
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continuar gradativamente contextualizando
cada situação, separando os assuntos”.
Para o diretor jurídico do Sindesp-MG, a
edição do Cejur foi excelente por estar dentro da proposta do Sindicato. “É essencial
fornecer informações de natureza jurídica de
interesse das empresas e promover a troca
de experiências entre especialistas e associados", considerou. “Foi um encontro em
que conseguimos reunir grande parte das
empresas do segmento. Conseguimos cumprir o objetivo inicial, que é integrar os participantes e promover uma discussão conjunta
sobre temas inerentes ao segmento”, contou
Gustavo Lelis.

O envolvimento dos participantes foi constante
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Com os impostos nas
alturas, o planejamento
tributário é questão de
sobrevivência para as
empresas

Cada vez mais, cuidar da saúde financeira
das empresas significa analisar a alta carga dos
tributos brasileiros. No segmento da segurança
privada também é assim. As empresas desse
setor participam da estatística das organizações
brasileiras que contribuem diretamente para engordar os cofres públicos com o pagamento de
taxas, impostos e contribuições fiscais. O planejamento tributário, portanto, pode ser a saída que,
em muitos casos, permite inclusive a restituição
de valores pagos indevidamente.
O planejamento tributário visa reduzir, de
forma legal, o montante a ser repassado aos
cofres públicos. Essa é a visão do advogado
Reni Donatti, especialista em Direito Tributário e
sócio da Chiela e Donatti – Consultores e Advogados, sociedade de advogados recémconveniada pelo Sindesp-MG para prestar
assessoria tributária às empresas associados.
Reni lembra que os tributos (impostos, taxas e
contribuições) representam uma das maiores
parcelas dos custos das empresas.
“Quando se fala em planejamento tributário, é grande o número de pessoas que
pensam em procedimentos sofisticados. Entretanto, planejar significa analisar os tributos que
incidem sobre o faturamento, o lucro, a folha
de salários ou investimentos, para se certificar
da possibilidade de reduzir parte do que é
pago aos cofres públicos e o que é mais importante em muitos casos: com práticas bem
simples”, explica.
Na opinião do especialista, a complexidade da legislação brasileira ou o receio de alguns
empresários de alterar procedimentos, inclusive
perante os órgãos fiscais, pode ser o motivo que
leva algumas empresas a resistir ao planejamento. “Pesquisas demonstram que a carga tributária
está ultrapassando 36% do Produto Interno Bruto
(PIB). Se considerarmos esse dado, não há mais
justificativas que resistam. Afinal, planejar passa
a ser uma conduta obrigatória para os administradores preocupados com a permanência de
suas empresas no mercado”, reforça.
“Muitas empresas de segurança privada
têm políticas bem-definidas quanto à matéria
tributária. Isso ocorre especialmente por terem
em sua carteira muitos clientes que são órgãos
Revista Sindesp-MG em Ação

Planejamento Tributário

Planejamento Tributário
30

Luxo ou
necessidade?

Flávia Presoti

públicos. Os clientes oficiais condicionam a
contratação de empresas à apresentação
das competentes Certidões de Regularidade
Fiscal. Assim, não há margem para problemas.
Portanto, a análise da legislação e dos procedimentos é permanente e especializada”, diz
Donatti.
Outras empresas encontram dificuldades
até para controlar adequadamente os tributos
que incidem nas notas fiscais e que são retidos
pelos tomadores dos serviços, conforme revela o advogado. Essa situação acarreta perdas
de valores significativos para as empresas. “É
comum tomadores de serviços encerrarem
suas atividades e, quando as empresas de vigilância/segurança necessitam de informações
para demonstrar aos órgãos fiscais os procedimentos adotados, não conseguem localizá-los.
Em muitos casos, há a cobrança de pesadas
multas, que poderiam ser evitadas”.
Assessoria Tributária: novo convênio do
Sindesp-MG
Preocupado com a categoria que representa e atento aos problemas enfrentados na
área tributária, o Sindesp-MG acaba de celebrar convênio com a Chiela e Donatti – Consultores e Advogados. O escritório é especializado
na assessoria de um dos pontos mais relevantes
para os associados, que são o controle e a reRevista Sindesp-MG em Ação

cuperação dos tributos retidos nas notas fiscais
pelos tomadores dos serviços, inclusive a possibilidade de recebimento em espécie.
O presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto
Neto, considera que o convênio é muito oportuno. A legislação tributária que promove o
controle e a recuperação dos tributos federais
retidos nas notas fiscais de serviços é complexa. As empresas que prestam serviços precisam preparar os documentos que devem ser
entregues à Receita Federal indicando o valor
retido, o aproveitado e se há saldo para restituição, mas dentre outros problemas, muitos
tomadores sequer declaram os serviços na
DIRF. A situação dificulta a apropriação desse
crédito a que o prestador de serviços faz jus.
A experiência na assessoria tributária credenciou o escritório a firmar esse convênio com o
Sindesp-MG. Esse entendimento do presidente
da entidade foi reforçado pela chancela de empresas de segurança privada de outros estados,
também acompanhadas pelo escritório. “A contratação da assessoria tributária é feita individualmente. Mas o Sindesp-MG vai fazer um amplo
acompanhamento do convênio”, esclarece.
As empresas interessadas em obter mais
informações podem entrar em contato com
a Secretaria do Sindesp-MG pelo e-mail:
donatti@cdca.adv.br
ou
pelo
telefone
(49) 3323 3066.
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Do ponto “A”
ao ponto “B”

Haroldo Jorge Vieira
Economista, Master Coach

A geometria nos mostra que a menor
distância entre dois pontos é uma linha reta.
Essa linha reta composta por dois pontos,
nem sempre é tão retilínea. Muitas vezes,
essa reta sofre variações sensíveis e importantes em nossa vida. A situação ocorre
quando caminhamos em busca de nossa
integralidade como seres humanos nas áreas que sintetizam nossos recursos materiais,
os relacionamentos emocionais, o aprendizado e a espiritualidade.
Mas, seja qual for a variação na linha da
vida: material, organizacional, emocional,
mental ou espiritual, o certo é que ela pode
ter o condão de alterar profundamente nossa reta, transformando-a em uma senoide
(curva ondulada).
Percorrer os pontos que compõem essa
senoide é um verdadeiro e precioso aprendizado, principalmente nos pontos localizados “abaixo de zero”, ou seja, nas crises,
perdas, decepções e em outros fatos de
natureza indesejável, porém, muitas vezes,
inevitável.
Quando caminhamos nesses pontos, a
solução mais adequada é a ação, consciente ou não. Em momentos como esses,
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a queda pode e deve ser encarada como
um aprendizado.
Fazer diferente para alcançar um resultado novo implica, num primeiro instante, o
reconhecimento e a identificação do que
não deu certo nas suas origens e suas consequências. No segundo momento, cabe
uma honesta reflexão acompanhada da
segunda pergunta de coach: Qual a direção e o esforço necessários para alcançar
o resultado desejado?
A sequência reconhecimento, identificação, reflexão e questionamento funciona
como uma alavanca para novos processos
criativos alinhados e focados na solução e
no resultado positivo. Mas é importante que
tudo isso venha acompanhado de ações
concretas para dar vida aos processos de
desenvolvimento em qualquer área da nossa vida.
Voltando à senoide, podemos imaginar
os pontos sobre o “nível zero” da reta. Inadvertidamente pensamos ser essa posição
melhor do que estar “abaixo de zero”. Ledo
engano! A verdade é que quando estamos
no nível zero, estamos em um ponto extremamente perigoso porque ações, em qualquer nível ou área, não são cogitadas. Esse
ponto é comumente conhecido como zona
de conforto.
Na zona de conforto, estamos estagnados no processo de desenvolvimento e de
crescimento pessoal.
Imaginemos agora os pontos “acima de
zero” em nossa senoide. Seguindo a lógica
do raciocínio, esses pontos são compostos
de momentos de êxito e triunfo, como formatura, novo emprego, casamento, paternidade, etc. São sucessos que obtemos ao
largo da vida e que podem agir de forma
diferente, variando de pessoa a pessoa.
Enfim, independentemente da posição
em que você se encontre, saiba que é sempre o momento certo para agir e que a beleza não está só em alcançar seus objetivos,
mas em percorrer do caminho que separa o
ponto A e o ponto B.
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Com 36 anos de atuação
e duas filiais, o Cepav é
referência na área de
formação em segurança
privada

O Curso de Especialização, Preparação e
Aperfeiçoamento de Vigilantes (Cepav) é uma
das primeiras escolas destinadas à formação
de vigilantes do estado de Minas Gerais. A instituição iniciou suas atividades em 1978 com
quatro sócios: Jeanne Vieira Brandão, Dilma
Souza Reis, Geraldo Ferreira Diniz e Mauro Guimarães Perdigão. Na época, os coronéis Geraldo Ferreira Diniz e Bernardo Pereira Brandão
compunham o quadro de instrutores permanentes da escola.
Para se adequar à legislação federal, no
dia 24 de julho de 1987, o Cepav alterou o seu
contrato social e se especializou na atividade de
ministrar cursos para vigilantes. A escola passou
de nove integrantes, entre administrativos e instrutores, para 23 colaboradores. Com uma trajetória marcante, o Cepav se tornou uma referência
superior para assuntos relacionados com a formação em segurança, em Minas Gerais.
Entre os cursos de formação, extensão e
reciclagem oferecidos pelo Cepav, a escola forma em média 4,8 mil vigilantes por ano.
De 2013 para 2014, a reciclagem registrou o
maior crescimento, com um aumento de cerca de 15% no número de alunos.
De acordo com o diretor-presidente da
empresa, Coronel Brandão, o Cepav se mantém com grande reputação no mercado devido às boas políticas praticadas. “Além da tradição, a empresa prioriza o bom atendimento

Em Destaque

Em Destaque

Cepav: tradição
e compromisso
com a
segurança
privada

Nicole Stéffane

ao cliente, a agilidade nas soluções e a organização”, comenta o Coronel.
A sede do Cepav é constituída de salas de
aula, espaço destinado às atividades de educação física e defesa pessoal, área para simulação
de embarque e desembarque de transporte de
valores, estande de tiros e dependências para a
administração e a segurança. Essa estrutura proporciona condições plenas para o aprendizado
do aluno e a formação profissional.

Por dentro dO CEPAV
A missão do Curso de Especialização, Preparação e Aperfeiçoamento de Vigilantes (Cepav) é garantir a Excelência nos cursos voltados
para a área de segurança privada, desenvolvendo profissionais altamente qualificados.
A visão da empresa é ser uma instituição
permanente voltada para a formação e a reciclagem dos profissionais da segurança privada.
Honestidade, ética e busca do saber
na prestação de serviços são os valores que
pautam o dia a dia da empresa. A matriz do
Cepav fica na rua Tenente Anastácio de Moura nº 563, no bairro Santa Efigênia, em Belo
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A sede da instituição fica na rua Tenente
Anastácio nº 563 - bairro Santa Efigênia, em
Belo Horizonte. E o Cepav conta com duas filiais: Juiz de Fora e Uberlândia.
Segundo o coronel Brandão, a filiação ao
Sindesp-MG comprova a qualidade e o compromisso da escola. “O Sindesp-MG representa
o vínculo institucional da empresa com órgãos
que orientam e coordenam a área de segurança privada”, finaliza.
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Horizonte (MG). E uma filial em Uberlândia e
outra em Juiz de Fora completam a estrutura
da empresa no estado.
Os cursos ministrados pelo Cepav são autorizados pelo Departamento de Polícia Federal. Dentre eles, estão o Curso de Formação
de Vigilantes, de Reciclagem, para formação
de Vigilantes em Transporte de Valores e Escola Armada. Há também o curso para Vigilantes Especialistas em Segurança Pessoal e
outros ligados à área de segurança privada.
As atividades de ensino oferecidas pelo
Cepav cumprem os requisitos exigidos pela
Lei 7.102/83 e pelo Decreto 89.056/83.
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ISS

Aumento
de ISSQN
suspenso pela
Justiça pode ter
valor retroativo
cobrado no
futuro
O Sindesp-MG recomenda às
empresas fazer o depósito do
valor do ISSQN em juízo

Flávia Presoti
Após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) ter suspendido o aumento de ISSQN em vigor desde 1º de maio de 2014, é
hora de as empresas de segurança privada
se resguardarem. A orientação é do departamento jurídico do Sindesp-MG.
A decisão do Tribunal de Justiça merece o respeito da categoria, na visão do presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto Neto.
Mas o melhor a fazer é depositar o valor do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em juízo. A recomendação do
presidente da entidade se deve ao fato de
a decisão não ser definitiva e de caber recursos.
Para Omar Domingos, secretário municipal adjunto de arrecadação da Prefeitura
de Belo Horizonte, é importante que os contribuintes saibam que a decisão do TJMG é
temporária e que não há uma exoneração
definitiva. “Acreditamos que essa situação
possa ser revertida e que o imposto que não
for pago na época seja cobrado quando a
lei vigorar. Os contribuintes devem ficar atentos”, diz.
36
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Omar Domingos falou sobre os riscos
de os valores serem cobrados no futuro. O
programa “Em Dia com a Cidade” oferece
descontos de até 90% em multas e nos juros
moratórios das dívidas com a Prefeitura.
Entenda o caso
Com valores que ultrapassam até 150%,
as novas alíquotas começaram a ser cobradas em 1º de maio. Os reajustes das alíquotas foram baseados em uma lei aprovada
em dezembro de 2013.
No dia 10 de setembro, o projeto do Executivo que aumentava em até 150% a cobrança do ISSQN foi suspenso pelo TJMG. A
liminar foi aprovada por 11 votos a nove. A
decisão atende a uma ação movida pelo
Partido Ecológico Nacional (PEN). “A ação
usou como base a Constituição do Estado
de Minas Gerais que veda a apresentação
de projetos de lei que aumentem ou criem
tributos no período de 90 dias que antecede
o término da sessão legislativa. O deputado
estadual Fred Costa (PEN), autor da ação,
afirmou que o aumento do imposto traria
grandes impactos à vida dos belo-horizontinos. "Antes de encaminhar o projeto, o executivo não estabeleceu um diálogo com os
empresários dos setores afetados nem com
a sociedade”.
Após a decisão do TJMG, a alíquota fica
suspensa até que o processo seja julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília.
Os reajustes das alíquotas foram baseados em uma lei aprovada em dezembro de
2013, e a liminar atende à ação movida pelo
PEN.
Sobre o ISSQN
Desde 2006, o ISSQN é considerado o
principal tributo municipal. Esse imposto está
no topo das fontes da arrecadação municipal. A alíquota aplicada nos serviços de
segurança privada passou de 2% para 5%,
registrando um aumento de três pontos percentuais ou 150%.

Revista Sindesp-MG em Ação

,

Cláudio Andrade Rêgo,
Autor do livro “Gestão de Sigilos
para Decisores (Liderando as
Intelligence Activities)” disponível
em www.clubedeautores.com.br
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Gestão de
sigilos e as
empresas de
segurança
privada

Vence quem surpreende. O elemento-chave de qualquer disputa é a capacidade
de manter ocultas as vantagens competitivas,
ser proativo e conhecer as propostas do mercado para superá-las. Quando essas atividades de aquisição e proteção são realizadas de
forma simultânea e sistemática, elas permitem
reduzir a incerteza na tomada de decisão e
otimizam o risco assumido em sua execução.
Por isso, é preciso empregar ações e técnicas especiais para ter acesso às informações
estratégicas. Uma vez de posse dessas informações, é preciso protegê-las do ambiente
externo e internalizá-las para usá-las de forma
mais conveniente para os objetivos da organização. Essa é a origem da Gestão de Sigilos.
No Brasil, a área responsável pelo trabalho de obtenção de alertas antecipados
foi inicialmente chamada de Informações e
Contrainformações. Depois essa denominação foi alterada para Inteligência e Contrainteligência ou Atividades Sigilosas. Esse nome
torna a atividade legalmente disponível também para o setor privado. Na prática, essas
expressões englobam os componentes do
que é mundialmente conhecido como “Intelligence Activities”. Depois a denominação
evoluiu e convergiu para a Gestão de Sigilos,
conceito que acomoda as necessidades de
ambos os setores - público e privado - com
a vantagem de abranger até o terceiro setor.
A Gestão de Sigilos pode ser confundida com a Gestão do Conhecimento, mas
existem dois pontos fundamentais que distinguem esses conceitos. Primeiro, a lógica da
Gestão do Conhecimento é a de que tudo
o que se fizer necessário para decidir estará
sempre e imediatamente disponível ao Tomador de Decisão; segundo, a Gestão do
Conhecimento acredita que todos esses elementos sejam sempre verdadeiros e não é
tomada nenhuma providência para verificar
a possibilidade de que algum deles seja falso, falho, desonesto ou equivocado.
Há duas confusões relacionadas com a
prática da Gestão de Sigilos. Uma é com a
espionagem, diferenciada pelos limites da
Lei. A Gestão de Sigilos é sempre executada de forma lícita, ainda que algumas vezes possa ser moralmente reprovável. Por

sua vez, a espionagem é sempre executada
com a quebra da Lei.
A outra envolve diretamente a segurança pública ou a privada. A diferença está entre a Gestão de Sigilos e uma investigação.
Novamente a diferença é simples: a Gestão
de Sigilos se volta para o futuro. A função da
Gestão de Sigilos é assessorar uma decisão e
influenciar as decisões estratégicas de uma
organização. A investigação trata exclusivamente de fatos presentes ou passados.
Muitas organizações da área de segurança acreditam que trabalhem com a fase
de aquisição na Gestão de Sigilos. O trabalho
delas utiliza algumas técnicas, como vigilância, infiltração e o uso de informantes. Entretanto, a separação dessas funções fica ainda
mais nítida quando se analisam os objetivos
das áreas em questão. Enquanto a Gestão de
Sigilos se concentra em encontrar ameaças
e oportunidades de interesse do decisor da
organização, a área de segurança assegura
que as leis estejam sendo cumpridas.
Revista Sindesp-MG em Ação

As empresas de segurança privada são
consumidoras do trabalho executado pela
área de Gestão de Sigilos. Mesmo se destinando a proteger uma organização, as atividades das duas áreas não se confundem,
mas se completam. Muitas vezes, a falta de
uma visão clara dessas competências funcionais pode gerar atritos e fazer com que
ocorra um misto de cooperação e competição entre essas áreas. Ainda assim, é cada
vez mais comum o compartilhamento de recursos visando a mesma finalidade.
Caso as atividades da Gestão de Sigilos
sejam mal executadas, o resultado pode ser
o cometimento de abusos, impropriedades
ou até de ameaça às informações pessoais.
De qualquer maneira, as empresas de
segurança privada também precisam ter a
própria área de Gestão de Sigilos para cuidar de suas necessidades de informação. E
os profissionais devem ser selecionados de
acordo com os critérios mais relevantes sobre essas atividades.
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Imagine que toda a extensão do seu
braço fosse a história geológica da terra.
Bastaria então uma simples lixada de unha
para destruir tudo aquilo que a humanidade construiu. De fato, essa analogia utilizada
pela ciência revela o quanto o ser humano
é recente no planeta. E a dimensão dessa
frase fica ainda mais marcante quando, de
pé, em um dos vários mirantes do Parque Nacional, tem-se uma visão de 360 graus para

Mapa do Parque do Ibitipoca
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Caminhar e passear pelas praças e pelos parques da cidade traz um pouco de
conforto sob a paisagem. Mas se esse cenário é em um perímetro urbano, rodeado por
poluição sonora e visual, não é o suficiente
para quem deseja descansar a cabeça e
se esquecer de onde está. É preciso mesmo
viajar, ir para mais longe e se aventurar.
O Parque Estadual do Ibitipoca fica nos
municípios de Lima Duarte e Santa Rita do
Ibitipoca, na Zona da Mata mineira. A região
é rica em biodiversidade, grandes belezas
geográficas, grutas, trilhas e cachoeiras belíssimas. O local apresenta toda essa diversidade espalhada em 1.488 hectares. Das mais
de cem cachoeiras do parque, somente oito
podem ser visitadas.
O parque tem camping e restaurante.
Na vila também há hotéis e pousadas. Como
região turística, a gastronomia local abre o
apetite de qualquer visitante. O tradicional
pão de canela da Vila de Conceição de Ibitipoca é irresistível.

Quem visita o parque se encanta com
as dezenas de praias de água doce que ficam cheias durante todo o ano. As águas
limpas e de coloração avermelhada saltam
aos olhos. A tonalidade é assim por causa
da decomposição de matéria orgânica da
mata nativa. Depois de duas horas de caminhada em um percurso de quatro quilômetros, chega-se ao ponto mais alto do Parque
Estadual do Ibitipoca: o Pico da Lombada,
com 1.784 metros.
Se houver disposição
para caminhar em um trajeto
de oito quilômetros, chegase à Janela do Céu. São quase sete horas de caminhada,
contando ida e volta. Mas a
vista da queda d’água compensa a caminhada. São 15
metros de altura. Dá um frio
na barriga só de chegar perto do precipício.
Para chegar à portaria do
Parque Nacional do Ibitipoca,
é preciso estar atento às placas e às direções no caminho.
A distância do local para as
capitais que estão no perímetro da região, como Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São
Paulo e Vitória são, respectivamente, 330 km, 260 km, 560
km e 600 km. Vale lembrar que
a visitação é limitada, mas
não chega a ser nenhuma restrição que possa fazer alguém
desistir de viajar. De segunda a
sexta-feira, é permitida a entrada de 300 pessoas. Nos fins
de semana e em feriados nacionais, o número de acesso
quase triplica, podendo chegar até a 800 pessoas. É proibida a prática de esportes radicais dentro dos
limites da reserva. Essas regras fazem do local
um dos polos de caminhadas e trilhas em Minas e no Brasil. Para os aventureiros de primeira
viagem, é fácil achar guias e grupos na internet que marcam encontros na região.

www.serradoibitipoca.com.br
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O lugar certo
para trilhas,
caminhadas e
camping

Manuel Marçal

as serras da região. Cada vez mais, os turistas
têm se conscientizado sobre a importância
de conservar as matas, trilhas e cachoeiras
do Ibitipoca. É preciso preservar o verde com
o mesmo carinho com que se guarda aquele cenário nas memórias dessas viagens.
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Dá para comer com os olhos. Pratos de
sabor suave, com muitas cores e cogumelos
combinam perfeitamente com sucos naturais
e frutas frescas. E para aquelas pessoas que
não abrem mão da carne vermelha mesmo
em dias quentes, a Picata à Borgonhesa é um
prato fácil de ser preparado e uma ótima opção para os amantes da carne vermelha.
Além do sabor, a Picata à Borgonhesa
oferece inúmeras possibilidades para ser servida. Receita do tradicional restaurante Casa
dos Contos, situado no Shopping Cidade, a
carne vermelha tipo filé-mignon pode ser servida com arroz integral acompanhado de
diversos tipos de legumes e frutas e de uma
bela e colorida salada.
Lívia Marques

Gastronomia

Picata à
Borgonhesa:
receita sob
medida para a
estação mais
quente do ano

Yan Fernandes

Picata à Borgonhesa
Rendimento: 2 porções
Ingredientes:
300 gramas de tiras de filé-mignon
65 gramas de champignon
50 gramas de cubos de tomates frescos
50 gramas de ervilha
350 gramas de arroz cozido
10 gramas de alho grande
70 gramas de batata palha
1 xícara de creme de leite fresco
½ colher de manteiga
½ colher de queijo parmesão ralado
1 pitada de açafrão
100 gramas de brócolis cozido.
Sal a gosto
Modo de preparo:
Saltear a manteiga, os cubos de tomate
fresco, o champignon, a ervilha e uma
pitada de açafrão em uma frigideira.
Depois acrescente o creme de leite e
salteie mais um pouco. Reserve.
Incorpore o salteado, parmesão e o
cheiro-verde ao arroz. Reserve.
Sele e frite as tiras de filé, descarte o
excesso de gordura e acrescente o
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molho madeira na mesma frigideira.
Deixe em fogo baixo por 20 minutos para
dar textura, aroma e sabor.
Doure lâminas de alho e salpique sobre
o brócolis.
Monte o prato com o arroz, o filé ao
molho madeira, a batata palha e o
brócolis com alho.
Molho Madeira
2 colheres de sopa de manteiga
40 g de farinha de trigo
80 ml de vinho madeira

560 ml de caldo de carne
1 pitada de sal
1 colher de chá de mostarda
Champignon (opcional)
Modo de preparo do molho madeira
Derreta a manteiga, junte a farinha e
mexa bem até que fique dourada.
Acrescente o vinho madeira, o caldo de
carne, o sal, a mostarda e o champignon
aos poucos. Mexa sempre até engrossar
ligeiramente. Se não tiver vinho madeira,
coloque conhaque.
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Que venha 2015....

ta
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Trio Xap

O ano de 2014 foi encerrado pelo Sindesp-MG com um agradável encontro dos
representantes da diretoria na tarde do dia
12 de dezembro. Empresários do setor de
segurança privada, familiares, colaboradores e representantes da Fenavist participaram da confraternização.
O Xapuri já está consolidado como
cenário perfeito para os eventos de fim
de ano do Sindesp. E mais uma vez esse
restaurante de comida mineira da Região
da Pampulha cumpriu sua missão de servir
bem os convidados e oferecer delícias mineiras preparadas no fogão a lenha.

erreira
Fábio F

No cardápio, tutu de feijão, lombo mineiro, couve, picanha e deliciosos tira-gostos típicos da comida mineira. A mesa de
doces caseiros estava irresistível.
E para espantar o calor foram servidas
cervejas, sucos e diversos tipos de caipifruta. Um trio de violeiros animou o ambiente
com um rico repertório sertanejo. É o Sindesp-MG muito mais perto de cada um
desejando manter essa proximidade para
saborear a magia da renovação. O Sindesp-MG está sempre ao lado de todos
que fazem parte da entidade e do segmento. Feliz Ano Novo!
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Empresas associadas ao SINDESP-MG

www.anjosdaguarda.com.br

www.ebseg.com.br

www.cepavcurso.com.br

www.gvs3.com.br

www.escolamineira.com.br

www.grupoesquadra.com.br

www.fortebanco.com.br

www.minasguarda.com.br

www.fidelys.com.br

www.rodoban.com.br

www.grupojr.com.br
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www.grupogp.com

www.globalsegmg.com.br

www.grupomagnus.com.br

www.evik.com.br
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www.grupofb.com.br

www.macor.com.br

www.proforte.com.br

www.g3servicos.com.br
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www.grupoperfect.com.br

www. prosegur.com.br

www.vigiminas.com.br

www.mgseg.com.br

www.plantaovigilancia.com.br

www.segurancatratex.com.br

www.conserbras.com.br
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