2

Revista Sindesp-MG em Ação

Revista Sindesp-MG em Ação

3

4

Revista Sindesp-MG em Ação

EDITORIAL

O 3º FÓRUM DE SEGURANÇA DE MINAS
GERAIS - FORSEG, na
percepção daqueles
que dele participaram, consolidou-se
como evento indispensável na agenda empresarial do
setor, especialmente
por sua diversidade
temática, pela qualidade dos expositores e
pela significativa participação de empresários, lideranças sindicais, autoridades e profissionais que atuam no segmento de segurança privada.
Tivemos a oportunidade de somar às nossas experiências o conhecimento e informações sobre matérias importantes, o que nos
permitiu, ao final dos trabalhos, uma melhor
percepção do Brasil atual e, particularmente,
da nossa atividade.
Eventos como esse são instrumentos extremamente eficazes para a consolidação de
nossa atividade, o que nos leva a reafirmar
nosso objetivo de continuar a instituir espaços
para o desenvolvimento do nosso setor, por

meio de estudos e da busca de soluções que
atendam às nossas mais diversas demandas.
Ao longo de 2015, o SINDESP-MG cumpriu
toda uma programação de eventos sempre
no intuito de melhor qualificar seus representados, oferecendo palestras e treinamentos nas
mais diversas áreas.
E é exatamente esse o compromisso que
renovamos para o próximo ano, quando vamos dar continuidade a esse trabalho.
Os enormes desafios da vida empresarial
nos impõem o dever de reorientar permanentemente nossas estratégias e repensar a gestão de nossos negócios em seus mais variados aspectos.
É por assim entender que o SINDESP-MG vai
procurar sempre propiciar ao segmento de
segurança privada meios e informações capazes de fomentar a identificação e a utilização de boas práticas empresariais e geração
de propostas para inovação e mudanças que
agreguem valor e aumentem a competitividade no setor.
Um forte abraço!
Edson Pinto Neto
Presidente do Sindesp-MG
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ESPECIAL

Vinte edições produzidas
especialmente para você
Esta edição é resultado de um trabalho consolidado, pensado e executado com zelo para satisfazer o nosso maior
objetivo: você. É resultado de uma trajetória em evolução.
Fatos que marcaram o segmento, assuntos sempre atuais e
de interesse do empresário da segurança privada, artigos das
áreas de gestão e colunas assinadas por renomados profissionais do segmento estão entre os temas que promoveram
a nossa aproximação. E Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia, Qualificação Profissional e Lazer completam a linha editorial da revista que acompanha você desde março de
2009 e vem polarizando as atenções da segurança privada.
Agora chegamos à 20ª edição com a certeza de que estamos no caminho certo. Nossas publicações trazem temas
ligados diretamente ao seu dia a dia e refletem exatamente
os anseios de quem atua, cresce, contribui e vive na área de
6

segurança. A ideia é
você perceber na Revista do Sindesp-MG
um referencial, uma fonte
de informações estratégicas que municiam a tomada de decisões da empresa e da sua
equipe. E o resultado é que a Em Ação se transformou num
instrumento essencial para dar o suporte de que você precisa para manter a empresa e os colaboradores em condição
de franco crescimento neste mercado competitivo e sempre
promissor.
E a edição 20 chega para inaugurar esta fase do Sindesp-MG: de mais qualificação profissional, de encontros para a
discussão de diversos temas ligados ao segmento e de evolução. Afinal esse é o caminho!
Revista Sindesp-MG em Ação
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ENTREVISTA

com Guilherme Campos

“O Futuro do Trabalho:
impactos e desafios para
as organizações no Brasil”

A
maioria
dos empresários
já percebeu
que o ambiente de negócios
está passando
por
profundas
transformações e
que isso vem afetando o mundo do
trabalho. Mas como
se reinventar diante de
tantas mudanças? Como
alcançar um futuro promissor no mundo dos
negócios diante de tantos
impactos e desafios impostos às empresas no Brasil? É
importante entender o futuro
do trabalho, os impactos e os desafios sofridos pelas organizações
no Brasil. Para isso, é preciso entender a forma como as organizações
estão encarando esses desafios, como
isso afeta suas estratégias de negócios e
como a evolução das características do trabalho
no mundo afeta as empresas brasileiras. Essas e
outras questões foram comentadas e esclarecidas
por Guilherme Campos, sócio da área de auditoria da PwC Brasil, em entrevista concedida à
Sindesp-MG Em Ação.
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Arquivo Pessoal

Guilherme Campos tem 25 anos de experiência na área de auditoria, dos quais 12
atuando em Minas Gerais. Graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, ele é
responsável por coordenar projetos de auditoria de demonstrações financeiras em empresas
nacionais e multinacionais de diversos segmentos. Com experiência na auditoria de demonstrações financeiras preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, IFRS,
USGAAP e Canadian, Guilherme fala um pouco da sua trajetória e se posiciona em relação
às transformações que vêm ocorrendo nas relações de trabalho.
Em Ação - As transformações e as mudanças
estruturais do mundo dos negócios impactam
na dinâmica das organizações e na sociedade
como um todo. Como lidar com esta realidade?
Guilherme Campos - As empresas precisam
reinventar sua maneira de trabalhar. Elas também precisam alterar o perfil exigido dos profissionais e as relações entre eles e as organizações em que trabalham. Os líderes precisam
desenvolver novas competências. As pessoas
estão aprendendo a trabalhar neste novo contexto. As organizações devem ajustar seus
modelos de organização e de gestão para se
manter competitivas.
Em Ação - Os conceitos básicos de emprego vêm
sofrendo transformações na liderança, no comportamento e na equipe. Que transformações são
essas? Como o senhor avalia essa questão?
Revista Sindesp-MG em Ação

Guilherme Campos - O perfil dos profissionais vem
mudando significativamente. O surgimento de valores e expectativas em relação ao trabalho parece
indicar que a emergência de uma força de trabalho
no Brasil está levando a novas exigências, a requisitos de avaliação dos empregadores e ao desenvolvimento de novas relações com o trabalho e a carreira. Fazem parte dessa nova força profissionais mais
informados, conectados e com padrões de renda
ligeiramente mais elevados do que nas décadas passadas. Líderes estão mais próximos da equipe, e a
organização tem buscado trabalhar como uma só.
Em Ação - Empresas de vários setores têm dificuldade na contratação de profissionais qualificados. Os impactos e desafios são inúmeros.
Quais são esses impactos? Como é possível
evoluir neste cenário?
Guilherme Campos - A escassez de profissionais com
as competências essenciais para executar a estratégia
organizacional tem sido um tema de debate recorrente no Brasil, sobretudo quando vivemos com os
mais baixos níveis de desemprego dos últimos tempos. Mas é interessante notar que esse é também
um fenômeno global. Quando analisamos os dados
do nosso país no contexto global, percebemos que
talvez estejamos diante de uma questão estrutural
mais profunda, relacionada com a velocidade com a
qual novas competências são exigidas e com a capacidade dos profissionais de determinado mercado.
E todos precisam se adaptar a essas necessidades.
Para driblar a escassez de mão de obra, as empresas
estão diminuindo as exigências na hora de contratar
e investindo na qualificação interna. Isso tem gerado resultados significativos.
Em Ação - Um estudo feito por um time de
consultores da PwC e de professores e pesquisadores vinculados à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV
(Eaesp-FGV) analisou como as organizações
estão encarando os desafios do mundo dos negócios. Baseado nesse estudo, como as organizações podem identificar os fatores críticos
do mundo do trabalho e que iniciativas devem
ser tomadas para se ajustar à nova realidade
do mundo moderno?
Guilherme Campos - O estudo aponta que as empresas brasileiras estão conscientes de que mudanças
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estruturais no ambiente de negócios estão transformando o trabalho e as expectativas dos profissionais. Elas também reconhecem que precisam
ajustar seus modelos de organização e gestão para
se manter competitivas. As empresas também reconhecem seu dever de se adaptar às principais tendências que impactam
sobre o futuro do trabalho.
Elas devem investir mais
na qualificação e no
colaborador, além de
aproximar os laços
entre a organização
e o trabalhador.
Em Ação - Quais
as barreiras e as
dificuldades para
a implantação de
novos modelos de
gestão?

Guilherme Campos - A regulamentação brasileira
dificulta a adoção de novas formas de relacionamento entre empresas e profissionais e até a adoção de algumas
formas de execução do trabalho. As empresas têm
feito o possível para que
essas transformações
possam ocorrer com
mais facilidade e
menor risco.

“ A escassez de
profissionais com as
competências essenciais
para executar a
estratégia organizacional
tem sido um tema de
debate recorrente
no Brasil”

Guilherme Campos - A
maioria das empresas reconhece a necessidade de mudanças em suas estratégias de gestão de pessoas, mas, na prática, continua
dando ênfase a políticas de remuneração e desenvolvimento. Pouco está sendo feito para aumentar
a flexibilidade de horário e de local de trabalho,
contemplar as necessidades dos trabalhadores em
relação à construção de suas carreiras e integrar e
valorizar as diferentes gerações no ambiente de
trabalho.
Em Ação - No Brasil, a regulamentação
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do trabalho traz dificuldades para a adoção de
novas formas de relacionamento entre empresas e profissionais?

Em Ação - Segundo a pesquisa, o
que é preciso mudar na legislação
brasileira para que
as transformações e os
avanços possam ocorrer
com mais facilidade e menor risco?

Guilherme Campos - Infelizmente temos uma legislação
trabalhista ou a forma de entendê-la arcaica. Alguns mecanismos que as empresas gostariam de
adotar para flexibilizar e modernizar o trabalho
não são vedados pela regulamentação vigente.
As empresas veem a legislação como um fator
de impacto negativo na competitividade entre
elas, por ser complexa e mais fácil de ser cumprida por empresas de grande porte e com mais
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recursos. Acreditamos que seja possível modernizar e flexibilizar o trabalho, mesmo com a legislação atual.

Em Ação - A tecnologia está afetando o modo
de realizar o trabalho? E os profissionais estão
mais atentos a isso?

Em Ação - A pesquisa aponta quatro megatendências que exercem impacto importante sobre as atividades das empresas no Brasil. Quais
são elas e como contornar essa situação?

Guilherme Campos - A introdução de novas
tecnologias desencadeou uma série de efeitos
sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. Esses efeitos, que se pode chamar de
"impactos sociais", repercutiram nos processos
de trabalho, na qualificação da força de trabalho,
nas próprias condições de trabalho, na saúde do
trabalhador e, consequentemente, nas políticas
de ocupação, afetando diretamente a questão do
emprego. Com os avanços tecnológicos surgiu
um perfil de profissionais que usam as novas
tecnologias e acompanham seu ritmo acelerado
de evolução.

Guilherme Campos - Quatro megatendências já
estão exercendo um impacto importante sobre as
atividades das empresas no Brasil: a dificuldade de
encontrar profissionais qualificados, o surgimento
de valores e expectativas em relação ao trabalho e à
carreira na sociedade, os avanços da tecnologia da
informação e da comunicação e as mudanças demográficas. Quanto à mão de obra qualificada, o
ideal é que se invista em capacitações internas para
moldar o profissional de acordo com a necessidade
da organização. As empresas precisam investir e valorizar seus profissionais, incentivando-os na construção de suas carreiras. Cada perfil profissional
demanda um reconhecimento ou uma recompensa
diferenciada. Alguns se motivam em superar desafios, romper alguns limites impostos pela organização ou pelas atividades do dia a dia. Nesse contexto,
é importante que a companhia ofereça condições
para tal, como aprendizado e aprimoramento contínuos por meio de cursos e de novas empreitadas. A
empresa deve compreender os fatores que estimulam esse tipo de profissional e direcionar as ações
para aquilo que é esperado. Em relação à tecnologia, é preciso saber empregá-la para criar valor de
maneira totalmente nova. Também é preciso capitalizar as mudanças demográficas para desenvolver
a força de trabalho do amanhã.
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Em Ação - Como o senhor avalia a flexibilidade de horários ou os horários alternativos
adotados por algumas empresas?
Guilherme Campos - Pouco está sendo feito para
aumentar a flexibilidade de horário e de local de
trabalho, contemplar as necessidades dos trabalhadores em relação à construção de suas carreiras. Para adotar essas flexibilidades, as organizações enfrentam dificuldades como os impeditivos
legais e as dificuldades de gestão e de cultura. A
legislação já avança para viabilizar opções como
o teletrabalho e o trabalho em domicílio. Mas,
ainda assim, as dificuldades de gestão persistem
e geram desafios de planejamento e implantação.
As organizações precisam avaliar o quanto estão
preparadas para quebrar paradigmas de tempo e
de espaço e como se posicionam em relação ao
trabalho realizado.
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ECONOMIA
No meio do furacão
Empresas de segurança privada sentem os impactos da crise
econômica. Economistas defendem a plena gestão dos encargos
gerenciais como forma de reduzir custos e manter o caixa equilibrado

Flávia Presoti
O momento econômico do Brasil tem impactado o segmento da segurança privada e toda a cadeia econômica do país. São demissões em todos
os setores, crescimento estagnado ou negativo e
inflação alta afetando a estabilidade do setor.
Retomada do crescimento? Conforme estimativas dos analistas do mercado financeiro, isso
vai acontecer somente no fim de 2016 ou no início
de 2017.
Para a elite de analistas do mercado financeiro, denominados Top 5 pelo Banco Central,
a meta de inflação terá o seu estouro em 2016.
E para 2017 e 2018, esses profissionais projetam
uma taxa de 5,8% para a inflação. A meta de 2017
é de 4,5%, conforme vem sendo indicado nos últimos anos e como mostrou o Relatório de Mercado Focus do Banco Central recém-divulgado.
Diante de um cenário nada otimista, que desafios o segmento da segurança privada tem?
O principal desafio para as empresas de segurança privada está em fazer o ajuste de custos dos
encargos gerenciais, ou seja, o absenteísmo legal, as
faltas não comprovadas, as demissões, os acidentes
de trabalho, dentre outros eventos. A projeção é do
Administrador de Empresas, palestrante na segunda edição do Forseg e professor nos cursos de gestão do Centro Universitário Una Silvério Marinho.
“Os empresários do segmento da segurança privada devem procurar relacionar o custo de pessoal à
nova realidade da empresa. É importante destacar
que os encargos gerenciais são os únicos custos relacionados ao processo de gestão de pessoal que podem ser administrados plenamente pelas empresas.
Afinal, o salário-base e os adicionais são definidos
14

pela Convenção
Coletiva
de
Trabalho (CCT).
Além disso, há
os encargos legais como férias,
13º salário, INSS e
FGTS, que são definidos por instrumentos
legais”.
Para Silvério Marinho,
a diminuição dos custos nas
empresas de segurança é o único
caminho para driblar a crise. Daí a
necessidade de fazer a plena gestão dos
encargos gerenciais, visando a redução dos
impactos no caixa.
O desequilíbrio fiscal comprometeu as contas do governo, que agora tenta ajustar, desestabilizando a saúde financeira das empresas. Um
desses tributos é a desoneração da folha de pagamento. “O custo de pessoal e consequentemente
os encargos sociais incidentes sobre as remunerações representam a principal parcela de gastos das
empresas de segurança. No entanto, é importante
destacar que a composição dos encargos sociais incidentes sobre as remunerações é segmentada em
dois grandes grupos: os encargos legais – aqueles
que estão previstos em lei e regulamentados pelo
poder público – e os encargos gerenciais, os quais
são resultados do processo de gestão de pessoas
dessas empresas”, explica Marinho.
Revista Sindesp-MG em Ação

Nesse cenário,
ainda de acordo
com o especialista,
como as empresas não
conseguem se contrapor às
imposições legais, é preciso trabalhar os aspectos gerenciais da atividade, como a redução de turnover
(rotatividade de pessoal) e de afastamentos por acidentes de trabalho e
a elaboração de planos para motivação dos empregados, visando a redução do absenteísmo. “É importante destacar que esses eventos
contribuem significativamente
para o incremento de gastos nas
empresas. E a gestão desses fatos pode minimizar os impactos da desoneração da folha
de pagamento”, diz.
Além desse tributo, se a
Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPFM) for recriada
pelo Governo, os impactos
cairão também sobre as empresas de segurança privada.
“Além de mão de obra, as empresas do segmento de segurança privada compram e contratam
produtos e serviços. Os fornecedores também devem repassar esse custo adicional para os seus clientes. No
caso, as empresas de segurança. Grande
parte dessas empresas trabalha por contratos com duração de até 60 meses prestando
serviços para órgãos públicos. Atendendo a empresas privadas, os contratos são por prazo inRevista Sindesp-MG em Ação

determinado. Com base nesta realidade, como as
empresas vão repassar esse custo adicional para os
clientes? Qual a capacidade das empresas de segurança para repactuar os contratos? Caso essa capacidade seja ínfima, certamente essas organizações
podem comprometer a sua margem de lucratividade”, analisa.
A redução da contratação dos serviços de vigilância provocada pelo momento econômico do
país não é vista pelo presidente do Sindesp-MG
como o único problema do segmento. Edson
Pinto Neto afirma que as empresas que concorrem de forma desleal, oferecendo ao mercado
preços inexequíveis, são responsáveis por provocar danos na economia do segmento, refletindo
seriamente em prejuízos para empresários, trabalhadores e contratantes do serviço de segurança
privada. “A formação de preço é um problema
crônico do segmento e é vista como a coluna
vertebral das empresas de segurança privada. O
Sindesp-MG tem o dever de informar aos empresários com contratos de preços inexequíveis
que, por não saber formar a composição de custos ou por outro motivo, o reflexo virá em menos
tempo do que ele espera”, diz.
Outro problema apontado pelo presidente
do Sindesp-MG é a atuação das empresas clandestinas. Dados do setor apontam que existem três
clandestinos para cada vigilante legal atuando no
mercado. Para ele, a falta de fiscalização da clandestinidade é um dos maiores riscos para o setor.
Para Edson Neto, que também é economista,
ao contrário do crescimento real do segmento de
aproximadamente 5% apontado pelo IV Estudo
do Setor de Segurança Privada (IV Esseg) para
2015, o setor em Minas Gerais não teve crescimento real este ano. O setor apenas repassou o
impacto das convenções coletivas. E para 2016, a
projeção é de que não haverá avanços.
15
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SINDFAZ
Sindesp-MG fecha 2015
com metas cumpridas
Para o Sindesp-MG, fechar o ano de 2015
com uma extensa programação de cursos, palestras, jornadas e encontros empresariais é sinônimo
de evolução no setor da segurança privada.
Segundo o presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto Neto, intensificar a busca da capacitação
profissional é uma das metas estipuladas e cumpridas pela diretoria do Sindicato com os gestores
e profissionais das empresas de segurança privada
associadas à entidade. “Em 2015, disponibilizamos uma série de capacitações de excelência em
gestão, legislação, jurídica gratuitamente e de qualidade para os nossos associados”, diz.
De março a outubro deste ano, mais de
300 profissionais tiveram a oportunidade de
assistir aos eventos educacionais promovidos
pelo Sindesp-MG.

18

Na programação foram realizados os seguintes eventos:
Março: palestra com o advogado especialista
nas áreas trabalhista e previdenciária, segurança e
saúde do trabalho, Dr. Rodrigo Dolabela, sobre o
controle das faltas justificadas e injustificadas. Um
Encontro Empresarial que contou com a presença
de empresários e gestores para trocar informações
sobre o mercado em busca de melhores perspectivas para a segurança privada.
Abril: os mestres em Direito Empresarial
Dr. Clélio Gomes e Dr Juliano Copello debateram sobre a jornada de trabalho especial dos vigilantes. Durante palestra, os especialistas afirmaram que o descumprimento das leis trabalhistas
pode acarretar grandes prejuízos para as empresas de segurança privada.
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Maio: Discussão da Convenção Coletiva de
Trabalho de 2015 durante mais uma edição do Cejur.
Junho: Encontro Empresarial, abordagem teórica
e prática do Projeto de Lei da Terceirização (PL 4330).
Julho e agosto: Debate sobre as regras do
seguro de vida em grupo, em três momentos, com
representantes da Fenavist, Seguro Mezzo e Colina Sagrada Consultoria.
Setembro: Encontro Empresarial – Apresentação do Sistema Facewatch
Outubro: Fechamento da programação de
qualificação do Sindesp-MG com o 3º Fórum de
Segurança de Minas Gerais (Forseg-MG), realizado nos últimos dias 15 e 16 de outubro, no Hotel
Mercure, em Belo Horizonte (MG). Presidentes
de Sindesps de outros estados, gestores e profissionais do setor de segurança privada de Minas
Gerais e de outras regiões do país participaram
do fórum.
O evento contou com palestras de alto nível.
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Na programação temas como “As Relações de
Trabalho e Seus Reflexos nos Setor de Serviços
Terceirizáveis” ministrada pela Chefe da Seção
de Relações do Trabalho e Emprego de Minas
Gerais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Dra. Alessandra
Parreiras Fialho, “Venda Valor, Não Venda Preço”, com o especialista em psicologia organizacional, consultor na área de desenvolvimento de
pessoas e plano de negócios Louis Burlamaqui
superaram as expectativas dos participantes pelo
nível de esclarecimentos e conhecimentos repassados, Integração da Segurança Pública e Privada
com o Coronel Cícero Leonardo Cunha, comandante do Policiamento da Capital mineira e, para
o encerramento, a palestra motivacional com o
músico, escritor palestrante nas áreas de motivação e vendas e autor do livro Afinando para o Sucesso – Motivação, Carreira e Marketing Pessoal,
Fabiano Brum.
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REGULAMENTAÇÃO
DECRETO FEDERAL DETERMINA AÇÕES
VISANDO REDUÇÃO DOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Dr. José Costa
Assessor Jurídico do Sindesp-MG
Em 13 de outubro passado foi publicado no
Diário Oficial da União o Decreto n. 8.540/2015,
que estabelece, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas contratações para a aquisição de bens e prestação de
serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e de outros dispositivos.
Conforme o disposto em seu art. 2º, os órgãos deverão avaliar os contratos relativos à aquisição de bens e à prestação de serviços com o
objetivo de reduzir o gasto público, dentre eles,
aqueles relacionados a apoio administrativo, asseio, conservação e vigilância ostensiva.
Tal avaliação tem como meta a redução de
20% sobre o valor total dos contratos e instrumentos congêneres.
Abaixo, o texto na íntegra publicado no DOU.
DECRETO Nº 8.540, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015
Estabelece, no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto
público nas contratações para aquisição de
bens e prestação de serviços e na utilização
de telefones celulares corporativos e outros
dispositivos.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea a, da Constituição, DECRETA:
Art. 1o Este Decreto estabelece, no âmbito
da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional, medidas de racionalização do gasto
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público nas contratações para a aquisição de bens
e de prestação de serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos.
Art. 2o Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão avaliar os contratos e os instrumentos congêneres relativos à aquisição de bens e à
prestação de serviços relacionados no Anexo, com
o objetivo de reduzir o gasto público, observado o
disposto nos art. 58, art. 65, art. 78, caput, inciso
XII, e art. 79, caput, inciso I, da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.
Parágrafo único. A avaliação de que trata o
caput tem como meta a redução de 20% sobre o
valor total dos contratos e dos instrumentos congêneres.
Art. 3o A decisão pela prorrogação ou pela
celebração de novos contratos e instrumentos
congêneres, no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, deverá
sempre observar a essencialidade de seu objeto e
o relevante interesse público.
Art. 4o Em relação aos contratos e às contas
de energia elétrica, a administração pública federal
direta, autárquica e fundacional deverá:
I - analisar a adequação da demanda contratada e do enquadramento tarifário e proceder às
alterações contratuais necessárias para reduzir as
despesas com energia;
II - manter controle permanente do consumo, da demanda contratada e da tarifação horosazonal, caso aplicável;
III - analisar, nos casos de fornecimento em
baixa tensão, a viabilidade de migração para a média tensão;
IV - implementar ações com o objetivo de reduRevista Sindesp-MG em Ação

zir o consumo de energia, especialmente no horário
de ponta definido pela respectiva distribuidora; e
V - reduzir o consumo de energia reativa para
manter o fator de potência igual ou superior a 0,92.
Art. 5o Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional encaminharão à Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio
eletrônico, relatório de despesas e de redução de
gastos, por Unidade Administrativa de Serviços
Gerais, até 15 de janeiro de 2016, nos termos de
ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 6o Os serviços de comunicação de voz
por meio de telefonia móvel e de dados por meio
dos dispositivos do tipo celular, tablet e modem,
quando disponibilizados por órgão ou entidade
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, destinam-se às necessidades do
serviço.
§ 1o Os serviços de que tratam o caput são
destinados:
I - aos Ministros de Estado;
II - aos Comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica;
III - ao Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
IV - aos ocupantes de cargos de Natureza Especial;
V - aos dirigentes máximos de autarquias e fundações;
VI - aos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS de níveis 5, 6 e equivalentes; e
VII - em casos excepcionais, devidamente justificados, a outros servidores, no interesse da administração pública federal, desde que autorizados
pela autoridade máxima do órgão, permitida a
subdelegação.
§ 2o Os limites de valores mensais para utilização dos serviços de que trata o caput serão os
seguintes:
I - para os Ministros de Estado, os ocupantes
de cargos de Natureza Especial, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e o
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas - R$ 500,00 (quinhentos reais);
II - para os dirigentes máximos de autarquias
e fundações e os ocupantes de cargos em comisRevista Sindesp-MG em Ação

são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de nível 6 e equivalentes - R$ 300,00
(trezentos reais);
III - para os ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de nível 5 e equivalentes - R$ 200,00
(duzentos reais); e
IV - para os demais usuários autorizados - R$
150,00 (cento e cinquenta reais).
§ 3o Os valores que excederem os limites estabelecidos no § 2o, ressalvados casos excepcionais, devidamente justificados, deverão ser recolhidos pelos usuários aos cofres da União mediante
Guia de Recolhimento da União - GRU no prazo
máximo de cinco dias úteis, contados da data de
recebimento da fatura pelo usuário.
Art. 7o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá expedir normas
complementares para o cumprimento do disposto
neste Decreto.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da
Defesa disporá sobre a aplicação do disposto no
art. 6º em relação aos Comandos da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, especialmente no que
se refere às necessidades das atividades operacionais desses órgãos.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
ANEXO
BENS E SERVIÇOS
I - locação de imóveis;
II - apoio administrativo, técnico e operacional;
III - locação de máquinas e equipamentos;
IV - locação de veículos;
V - aquisição de veículos;
VI - manutenção e conservação de veículos;
VII - locações de mão de obra e terceirização;
VIII - serviços de consultoria;
IX - serviços de cópia e reprodução de documentos;
X - serviços de limpeza e conservação;
XI - serviços de telecomunicações;
XII - vigilância ostensiva; e
XIII - aquisição de passagens.
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JURÍDICO

BRASIL É CAMPEÃO EM HORAS
TRABALHADAS PARA PAGAR IMPOSTOS
O Brasil está no topo do ranking que mede
o número de horas trabalhadas apenas para
pagar impostos há cinco anos consecutivos.
Enquanto nossas empresas gastam em média
2600 horas/ano, nos Estados Unidos as empresas levam apenas 175 horas, segundo o estudo
"Paying Taxes 2015" do Banco Mundial.
Estudo do advogado André Hazan Fonseca, em mestrado em Berkeley/EUA, aponta
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que o problema está nos vários tributos indiretos do nosso sistema. "O momento de ajuste fiscal é ideal para repensarmos nosso modelo de tributação, visando a simplificação e
unificação dos tributos indiretos. Temos PIS,
Cofins, IPI, ICMS e ISS, cada qual com sua
base de cálculo e regras de apuração próprias,
resultando em uma média de 31 novas normas
tributárias editadas por dia, incluindo finais de
semana e feriados.”
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CÂMARA ALTERA PRAZO PARA CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE EMPRESAS
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei (PL)
2554/15, do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), que
permite contratos de prestação de serviço com prazo superior a quatro anos, quando as partes forem empresas.
O projeto altera o Código Civil (Lei 10.406/02), que diz
que a prestação de serviço não se poderá convencionar
por mais de quatro anos.
Relação entre empresas
Segundo o autor do projeto, a intenção do Código Civil é coibir “uma possível sujeição do prestador do serviço,
capaz de levar à servidão pessoal”. Entretanto, para o deputado, empresas prestadoras de serviços e suas contratantes
não necessitam e não têm nenhum interesse em ver o prazo
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de seu contrato limitado pelo Código Civil. “Não existe nessas relações jurídicas entre empresas nenhuma pessoalidade,
subordinação nem, muito menos, uma servidão que possa
justificar a aplicação de tal limitação”, afirmou.
Pelo texto, o prazo de quatro anos para os contratos
fica mantido no caso em que a parte contratada é uma pessoa física que presta diretamente os serviços como autônomo ou profissional liberal.
O relator, deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), foi
favorável à proposta. “Apenas com um prazo contratual
maior, as empresas podem obter um retorno financeiro
compensatório para a execução dos seus serviços”, disse.
A proposta segue diretamente para o Senado, a não ser
que haja recurso para apreciação pelo Plenário da Câmara.
Fonte: Agência Câmara Notícias
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SAÚDE
Os mistérios do sono
Enquanto grande parte da população acredita ser um privilégio de poucos, especialistas alertam que
dormir bem influencia diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas

Ana Carolina Ludendorff
Ter dificuldade para pegar no sono ou ter um
sono superficial são problemas muito comuns no
dia a dia da população brasileira. Na área da segurança privada não é diferente. A rotina do trabalho, a pressão do mercado, a rapidez nas tomadas
de decisões são sinônimos de noites maldormidas
para alguns empresários e executivos do setor e até
para profissionais da área operacional.
Dormir é um processo fundamental para
manter a saúde de pessoas de todas as idades na
visão do neurologista e especialista em Medicina
do Sono, Dr. Luis Osvaldo Melo Cabral.
“A falta do sono pode até ser fatal. Basta ver
que torturadores usam da privação do sono para
extrair informações das vítimas, tamanha a reação
causada no organismo. A falta do sono pode levar
também à redução do desempenho laboral, sexual
e de memória. Estudos de privação do sono rea-
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lizados em ratos e em voluntários evidenciaram
uma redução significativa da cognição”, revela.
Está comprovado que uma noite sem sono
diminui os reflexos e reduz a capacidade de raciocínio e de concentração. Se passar dois dias acordada, a pessoa pode ter dores no corpo, zumbidos
e esquecimento. Depois de cinco dias sem dormir,
ela começa a agir de modo estranho, tem a sensação de estar sendo perseguida e sofre alucinações.
Se isso se estender por um mês, as reações ficam
mais graves como ficou constatado em pesquisas.
Fatores como idade, sexo e biotipo são determinantes para a insônia. Os obesos, por exemplo,
têm mais chances de desenvolver apneia do sono
– uma desordem caracterizada pela obstrução das
vias respiratórias que inibe a passagem de ar por
pelo menos dez segundos. “Isso causa uma queda na oxigenação do sangue e, consequentemente,
do cérebro, ocasionando uma fragmentação do
sono”, conta Cabral.
O especialista destaca que o problema também ocorre com os indivíduos que têm distúrbios psíquicos, como ansiedade e depressão.
“São pessoas com sono superficial e de baixa
eficácia. Determinadas medicações, como anti-
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depressivos, alteram a arquitetura do
sono. O mesmo ocorre com o abuso
do álcool, das drogas e da cafeína”,
completa. Os profissionais que trabalham por turno são outro grupo de
risco, devido aos horários de sono inconstantes que têm.
De acordo com o médico, não existe quantidade ideal de horas de sono.
Isso vai variar de pessoa para pessoa.
“As crianças tendem a dormir por mais
tempo do que os idosos. As oito horas
de sono correspondem à necessidade
de 90% da população. Os outros 10%
variam esse tempo. Usualmente consideramos cinco horas dormidas por dia
como o mínimo necessário”, completa.

HÁBITOS QUE FAZEM A DIFERENÇA
Alguns hábitos comuns da sociedade moderna interferem diretamente no processo do
sono. “Mexer no celular, em jogos de internet,
consumir cafeína em excesso e até a exposição
prolongada à luz da televisão acabam acelerando
os pensamentos e provocando uma agitação que
impede o início do processo”, lista Cabral. O especialista reforça também que os momentos que antecedem a
hora de dormir precisam proporcionar um
ambiente
tranquilo
e aconchegante, sem
distrações.
Para ter um sono
saudável, dormir além
do necessário também
não é indicado. Prolongar o sono pode prejudicar a noite seguinte.
O correto é estabelecer
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horários regulares para dormir e acordar. Comer
pouca quantidade antes de ir para a cama também
é o correto, pois o funcionamento do corpo é mais
lento durante o sono.
Além de tornar o quarto um ambiente mais
tranquilo e evitar hábitos que possam dispersar o
sono na hora correta, o especialista garante que as
mudanças devem
se estender a outros momentos
do dia. “A prática
regular de esportes faz bem para
a saúde geral e
melhora a respiração. Acupuntura, meditação e
o uso de medicamentos para apneia também são
uma boa saída”,
conclui.
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PERFIL
45 anos de excelência
em serviços de segurança
Fundado em 1970, o Grupo Rodoban atua em grande parte do território nacional
com a missão de levar confiabilidade e pontualidade a seus clientes

Flávia Presoti
Constituído por cinco empresas e 15 filiais
nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Bahia e Goiás, o Grupo Rodoban disponibiliza ao mercado os serviços de transporte de
valores, custódia e manuseio de valores, vigilância patrimonial, recepção e portaria, administração de caixas automáticos bancários, monitoramento eletrônico de alarmes e imagens e serviços
complementares para as áreas de segurança.
Os números conquistados demonstram a
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eficácia da atuação do Grupo Rodoban no mercado nacional. São mais de 4 mil funcionários
diretos, uma frota com mais de 400 carros-fortes e veículos leves circulando diariamente em
660 cidades das regiões Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste. Além disso, o Grupo opera em mais
de mil postos de serviço de vigilância patrimonial e portaria.
O sucesso está ligado a diversos fatores na
visão do Presidente da Rodoban, Ivaldo Naves.
“Temos a certeza de que nossas conquistas só
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aconteceram porque sempre pautamos a nossa
conduta pelo respeito e pela confiança nos mais
variados clientes e parceiros com os quais nos
relacionamos. No transporte de valores e na
segurança patrimonial somos referência e estamos entre os maiores competidores do país,
preservando a qualidade no serviço e a conduta
ética nos negócios. Afinal, esses sempre foram
os pilares para o nosso crescimento”, revela. O
investimento frequente em treinamentos rotativos para a equipe operacional e em Programas
de Desenvolvimento Gerencial para os gestores
de negócios também estão entre os diferenciais
de mercado.
Estar integrado aos segmentos de mercado em que atua é política do Grupo. Ivaldo garante que o vínculo e a participação ativa nos
sindicatos patronais são fundamentais para
alinhar os interesses e as ações conjuntas dos
segmentos. “Participar da gestão do Sindesp
-MG sempre foi objetivo da Rodoban. O
Grupo reconhece a importância e
a representatividade que
a entidade exerce no
segmento, com ações
permanentes de fortalecimento da atividade e das empresas
associadas”, reforça.
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A Responsabilidade Social também está na
essência do Grupo Rodoban e permeia o dia a
dia de suas empresas. Essa postura está presente na valorização dos funcionários, no respeito
ao meio ambiente e nas ações de cunho social.
O Grupo Rodoban é dirigido pelo Diretor--Presidente, Ivaldo Vicente Naves, sócio e
proprietário de todas as empresas. Outros quatro diretores conduzem a gestão: o Diretor Administrativo-Financeiro, Alvimar Marinho, 12
anos de Grupo; o Diretor de Operações, Luiz
Humberto D. Naves, há 21 anos no Grupo; o
Diretor Comercial, Sandro Santos Vitória, 15
anos no Grupo, e o Diretor de Segurança, Cel.
Levimar de Almeida, no Grupo há dois anos.
O Grupo Rodoban tem sedes próprias em
suas principais filiais.
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GESTÃO
EMPRESAS DE SEGURANÇA NÃO SÃO
RESPONSÁVEIS POR INDENIZAÇÃO A SEUS
CLIENTES, EM CASO DE CRIME
PRATICADO POR TERCEIROS
Dr. Clélio Gomes
Advogado especialista em segurança privada
Copello Gomes Sociedade de Advogados

Em tempos de crise econômica, é comum
ocorrer um aumento na criminalidade, principalmente na incidência de furtos e roubos a estabelecimentos comerciais e bancários.
Com esse aumento, as Empresas de Segurança Privada acabam recebendo uma carga
que não está incluída no seu contrato de prestação de serviços: os pedidos de indenização dos
bens furtados ou roubados formulados por seus
clientes – os tomadores dos serviços.
Em grandes contratos com multinacionais
e bancos, a indenização não vem em forma de
pedido, mas de retenção dos valores das perdas
na fatura de prestação de serviços.
O tema da obrigação assumida pela Empresa de Segurança Privada no Contrato de Prestação de Serviços foi objeto de um importante
julgamento ocorrido no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em Brasília.
Por meio do Acórdão proferido no Recurso
Especial nº 1.329.831, publicado em 5 de maio
de 2015, o STJ decidiu que o Contrato de Prestação de Serviços de Segurança Privada cria,
para a Empresa de Segurança, uma obrigação
de meio, não de resultado.
Em outras palavras, a Empresa de Seguran-
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ça Privada não pode ser como uma companhia
seguradora; não deve indenizar as perdas de seu
cliente, o tomador de serviços, caso essas perdas resultarem de crime (furto, roubo, assalto,
extorsão, etc.).
A súmula do Acórdão sintetiza bem a questão exposta nas seguintes palavras:
“Com efeito, o contrato de segurança privada é de ser tido como constitutivo de obrigação de meio, consistente no dever de a empresa
contratada, mediante seus agentes de vigilância,
envidar todos os esforços razoáveis a evitar danos ao patrimônio da contratante e de proceder com a diligência condizente com os riscos
inerentes ao pacto. Todavia, descabe exigir dos
seguranças - que portam armamento limitado
por imposição legal - atitudes heroicas perante
grupo criminoso fortemente armado.”
O Contrato de Prestação de Serviços de
Segurança Privada não é uma apólice de seguros. Por essa razão, as Empresas de Segurança
Privada devem combater, de forma veemente,
qualquer tentativa de retenção de valores nas faturas mensais, bem como qualquer ação judicial
de indenização por perdas e danos que sejam
frutos da criminalidade.
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Três questões de suma
importância para a
categoria econômica
(1) a relação entre as Empresas de Segurança Privada e os Estabelecimentos Comerciais ou Bancários estabelecida no Contrato de
Prestação de Serviços de Segurança Privada
não é uma relação de consumo. Por essa razão,
o Código de Defesa do Consumidor não encontra aplicação.
(2) as Empresas de Segurança Privada
respondem apenas pelos atos culposos ou
dolosos de seus empregados. Portanto, deve
haver a prova da culpa, na modalidade de im-
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prudência, imperícia ou negligência, ou do
dolo (ato intencional) do vigilante para que
haja uma responsabilização da Empresa Contratada.
(3) Não menos importante, é preciso divulgar que as Empresas de Segurança Privada
não são seguradoras. Por isso, não assumem
obrigação de resultado, ou seja, de indenização por perdas e danos advindos de furto ou
de roubo ou de qualquer crime praticado por
terceiros.
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ROTEIRO DE MINAS
Macacos é garantia de
tranquilidade perto da capital
São Sebastião das Águas Claras oferece boa gastronomia
e muitas atrações naturais

Yan Fernandes
São Sebastião das Águas Claras, mais conhecida como Macacos, é um distrito de Nova Lima
que conserva características típicas de um charmoso arraial mineiro. Macacos está a apenas 27
quilômetros da capital, com acesso pela BR-040
na saída para o Rio de Janeiro. Lá o turista encontra as características de vilas encantadoras para
desfrutar da exuberante natureza, da paz das montanhas e da pacata vida do interior. A diversidade
natural e o cenário pitoresco de Macacos são encontrados normalmente em regiões distantes dos
grandes centros.
Esse simpático lugar tem uma característica
curiosa: a vida lá é quase independente da sede do
município. O local alia a habilidade da convivência
de uma eficiente estrutura de turismo receptivo
com a preservação ambiental – objeto de discussão permanente na região. Macacos vem se tornando um destaque entre as atrações do turismo
mineiro. Isso mostra o grande potencial turístico
desse distrito nos quesitos em que Minas é pura
tradição: a gastronomia, os esportes de contato
com a natureza e a hospedagem de qualidade que
possibilita ao turista descansar o corpo e a mente.
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Visitar Macacos implica experimentar os quitutes feitos tradicionalmente no fogão a lenha pelos nativos. Faz tempo que os moradores levam a
vida encantando o paladar de turistas e visitantes.
Os pratos variam do simples frango com quiabo
até os pratos mais exóticos ou sofisticados, todos
com um ingrediente em comum: o tempero especial de quero-mais. A gastronomia desponta como
um atrativo especial. O Festival Gastronômico e
a Festa de São Sebastião estão entre os eventos
tradicionais de Macacos. O prestígio é tanto que
os amantes da boa mesa pretendem deixar essas
festas em cartaz de segunda a domingo com o
“Projeto Tá na mesa”.
Macacos é um dos points quando o assunto é
esporte radical. Para os amantes de trail, biking,
trakking e outros, Macacos se revela o lugar ideal
devido às muitas opções de trilhas, montanhas e
cachoeiras. Ponto de encontro dos atletas, o arraial se torna um espaço de muita adrenalina e
diversão. Ao término de cada jornada, os atletas
se encontram nos bares onde vão se deliciar com
uma cerveja gelada e saborosos tira-gostos, acompanhados por um bate-papo com os amigos.
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Foto: umbaubapousada.com.br/a-pousada/
Macacos oferece um belo espetáculo de cores
e descontração que agrada também ao turista que
busca outros tipos de satisfação. Há atividades
para todos os gostos. Quem prefere programas
mais tranquilos, uma boa dica é visitar as cachoeiras pra tomar um bom banho, conhecer e
levar pra casa os produtos artesanais do lugar ou
simplesmente sentar para prosear com os moradores.
HISTÓRIA DE MACACOS
São Sebastião das Águas Claras (Macacos)
data do final do século XVII quando a bandeira
de Fernão Dias passou pela zona que envolve o
Rio das Pedras, Rio Acima, Barra do Ribeirão
de Macacos e redondezas, por causa da abundância em minério que era alvo dos garimpeiros.
A primeira prova documental oficial da existência de Macacos é a patente do capitão do mato
concedida a Manoel Miranda, que trabalhava
em Raposos, Congonhas, Vila Gineta, Macacos
e Paraopeba, feita em 28 de maio de 1718, em
Vila Rica.
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Na metade do século XVIII, Macacos começou a ser povoada e já constava como arraial no
censo populacional feito na Vila de Sabará por
volta de 1740. Os primeiros moradores construíram rústicas palhoças, simples coberturas de
palha sobre paus a pique, sem paredes. Por volta
de 1765, o crescimento do Arraial de Macacos se
acentuou por causa da exploração aurífera. Isso se
deu porque a região servia de rota tanto para os
bandeirantes quanto para muitos ilegais que não
queriam pagar o quinto – tributo fiscal pago à Coroa Portuguesa.
Com o passar do tempo, Macacos foi se formando, alicerçada nas atividades de pequena
agricultura e comércio de gêneros de primeira
necessidade. A extração do ouro durou até meados do século XIX, quando o metal ficou escasso, e sua extração, mais difícil. Isso fez com
que a região ficasse esquecida. Entretanto, nas
últimas décadas, Macacos teve esse quadro mudado, pois o turismo, principalmente o ecoturismo, o turismo de aventura e o gastronômico,
veio para ficar e está agradando a quem visita e
aos moradores.
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ARTIGO
Liderança: um caminho
orientado por valores
Erika Nahass
Executive Coach, professora da Una e palestrante
www.erikanahass.com.br

Muito se fala sobre a liderança. Vários predicativos
lhe são atribuídos como sobrenome: liderança transformadora, liderança integral, liderança democrática,
liderança autêntica, enfim. O fato é que sobre o ato
de liderar recai a responsabilidade de definir caminhos,
estratégias, métodos para aumentar a produtividade
e a eficácia, o conjunto das pessoas que compõem a
organização e, consequentemente, potencializar o desempenho e o desenvolvimento da organização.
O que se deve questionar, portanto, é o tom, a força e a credibilidade de quem conduz o processo de
liderança. O líder é presente? É responsável e consequente com sua tomada de decisão? É coerente? Ele
é perene e pertinente em suas ações? Age com temperança, equilíbrio? Tem conhecimento técnico para
amparar suas decisões? Respeita as diferenças como
elementos de riqueza? Tem escuta e audição ativas e
interessadas? Promove a colaboração e a participação
das pessoas que compõem a organização? O que se
põe aqui, na forma de questionamentos, nada mais revela do que o essencial para liderar: os valores.
Valores podem ser definidos como um conjunto de
crenças duradouras representadas em um modelo de
ação, conduta, forma de agir e de ser. É sob os valores
que se constroem sentimentos, respaldam as ações cotidianas, direcionam propósito de vida e nossas percepções e compromissos com as relações estabelecidas. E
é no nosso comportamento que se revelam os valores.
Um líder não tem somente um modelo a seguir. E
ele nem deve se preocupar em seguir modelos. Devese verificar sua aptidão para a liderança baseada em
seus valores e na capacidade de mobilizar positivamente pessoas em prol de um objetivo organizacional:
32

orientar o time. Ele precisa construir elos de compromissos na equipe baseado-se em valores reconhecidamente aceitos. A liderança é a referência do time.
Então o líder deve ter qualidades autênticas e baseadas
em valores éticos para alcançar o melhor lastro de sua
liderança: a credibilidade.
Liderar requer atenção. Delegar funções e projetos
implica checar, acompanhar e ser um mentor para seus
colaboradores. Além de ser uma referência, o líder é o
agente catalisador da energia produtiva do time e o promotor do desenvolvimento humano na organização.
A liderança é um ato de responsabilidade constituído de componentes éticos, competência técnica e
atitude humanizada. Olhar e audição ativos são essenciais para ver e escutar pessoas. Com elas, é possível
promover o bem-estar no trabalho, cultivando um
ambiente próspero e de mentalidade construtiva. Essa
energia é capaz de resistir às adversidades do mercado
e prover soluções e resultados positivos. Não há mágica nem fórmulas. Existem pessoas construindo elos
de valores para realizar a missão organizacional.
Assim, a partir de uma conduta honesta e de valores autenticamente reconhecidos pelas pessoas da
organização, a liderança tem a oportunidade de construir visões compartilhadas da realidade. Essa postura
favorece a cooperação e a visão de conjunto, de time.
A liderança respaldada em valores é capaz de criar espaços de diálogo e ação ética focados em resultados de
excelência. Esse ambiente virtuoso rejeita o fatalismo,
a negligência, o individualismo, o pessimismo e a procrastinação. E a empatia, a colaboração, a criatividade
e a ética pavimentam um caminho sólido para erguer
uma organização de credibilidade e de longa vida.
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GASTRONOMIA
Cachaça é usada como
ingrediente na culinária
Feita de cana-de-açúcar, a cachaça demorou a ganhar título gourmet e a entrar
como ingrediente nas receitas dos pratos.
A exemplo de outros países que usam
bebidas na gastronomia, o aguardente vem
fazendo sucesso na culinária.
A Vale Verde resolveu investir nesse
segmento. Depois de ser eleita a melhor cachaça do Brasil pela Cúpula da Cachaça em
um concurso feito por degustação às cegas
no ano passado, a empresa mineira aposta
em um prato leve: o Carré de Cordeiro.
O cordeiro é temperado com sal, alho,
alecrim e cachaça. E pode ser servido com
arroz ao champignon.
É uma sugestão fácil de preparar e saborosa.

Carré de Cordeiro na cachaça
Ingredientes:
340 g de carré de cordeiro
50 ml de cachaça Minha Deusa
100 g de geleia de jabuticaba
10 g de sal
10 g de alho
15 g de alecrim
90 ml de azeite
Preparo:
Tempere o carré com sal, alho, alecrim e cachaça.
Deixe no tempero por uma hora. Em seguida,
doure o carré levemente no azeite até ficar ao
ponto. Dissolva a geleia de jabuticaba com um
pouco de água (cubra o carré com a geleia).
Acompanhamento:
Arroz com champignon.
Revista
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3º Forseg-MG
compartilha experiências
e ideias inovadoras

mando de
policiamento da capital
mineira,
TenenteParticipantes refletem sobre o cenário da segurança privada na busca
Coronel
Marcelo
Martins
de soluções para os problemas do setor
Resende.
No primeiro dia de evento, as palestras
Flávia Presoti
“As Relações de Trabalho e Seus Reflexos nos
Setor de Serviços Terceirizáveis” ministrada pela
Com grande número de participantes de
Chefe da Seção de Relações do Trabalho e Emvários estados brasileiros, a terceira edição do
prego de Minas Gerais da Superintendência ReFórum de Segurança de Minas Gerais (3º Forsegional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais,
g-MG) realizado pelo Sindicato das Empresas de
Dra. Alessandra Parreiras Fialho, e “Venda VaSegurança e Vigilância do Estado de Minas Gelor, Não Venda Preço”, com o especialista em
rais (Sindesp-MG) traduziu o reconhecimento e a
psicologia organizacional, consultor na área de
importância do evento para a agenda empresarial
desenvolvimento de pessoas e plano de negócios
do setor, especialmente pela diversidade temática
Louis Burlamaqui superaram as expectativas dos
pautada.
participantes pelo nível de esclarecimentos e de
Empresários e profissionais das empresas de
conhecimentos repassados.
segurança privada se reuniram nos dias 15 e 16 de
O evento foi aberto com a execução do Hino
outubro, no Hotel Mercure, na capital mineira. A
Nacional feita pelo acordeonista Leonardo Magamesa de abertura foi composta pelo presidente
lhães. Em seguida, o presidente do Sindesp-MG,
do Sindesp-MG, Edson Pinto Neto, pela Chefe
Edson Pinto Neto, agradeceu a presença dos proda Seção de Relações do Trabalho e Emprego de
fissionais do segmento que prestigiaram e enriMinas Gerais da Superintendência Regional do
queceram mais uma edição do Forseg-MG. Edson
Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Dra. Alesregistrou a presença de empresários, palestrantes e
sandra Parreiras Fialho, pelo Presidente da Fenaprofissionais da segurança participando do evento.
vist, Jeferson Nazário e pelo representante do co-
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O
presidente do Sindesp-MG
lembra que o Forseg-MG proporciona aos participantes a oportunidade de absorver e compartilhar novas experiências, desfrutar do conhecimento trazido pelos palestrantes e expressar
dúvidas e convicções que vão concorrer para
uma melhor percepção do Brasil atual e da atividade da segurança privada. “Os dias atuais, mais
do que nunca, determinam a reflexão e o debate
dos temas apresentados nesta edição do Forseg,
função básica de uma instituição sindical que se
renova e se consolida ao fomentar a exposição
de ideias capazes de melhor traduzir o momento
histórico que protagonizamos”, diz.
A crise econômica que assola o país foi lembrada pelo Presidente do Sindesp-MG como um
momento que merece a atenção do segmento.
“Fomos todos atingidos pela crise econômica
cujos efeitos abalam nossas organizações, desafiando a capacidade empreendedora de cada um,
como sempre ocorre nos momentos de retração.
Diante deste momento, eu os convido a refletir
sobre o nosso segmento empresarial na busca de
soluções inovadoras e da contínua capacitação
para a governança corporativa. Mais do que a própria crise, ocasiões como a de promover mais uma
edição do Forseg contribuem para a geração de
oportunidades, especialmente em se tratando de
um setor ainda carente de um marco regulatório
e de políticas e de ações públicas que reconheçam
sua importância social e econômica”.
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Ao concluir, o presidente
do Sindesp-MG reforçou que a
construção do conhecimento é o
ofício coletivo e que o Sindesp-MG,
ao promover o 3º Forseg, cumpre a sua
missão institucional de criar espaços para o
fortalecimento do setor da segurança privada.
Em sua fala de abertura, a Chefe da Seção
do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Dra.
Alessandra Parreiras se mostrou otimista ao
dizer que o Ministério do Trabalho e Emprego é sensível aos problemas enfrentados pelo
segmento e está aberto e aliado para extrair do
encontro alternativas concretas de melhorias
para todos. “Não podemos deixar nos assolar
pelo pessimismo. Esperamos poder contribuir
da melhor forma possível para que este encontro possa extrair experiências e alternativas
concretas de enfrentamento dos problemas do
segmento”.
O representante do Comando de Policiamento da Capital, Comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar e responsável pelo
policiamento externo do Mineirão e do Mineirinho, Tenente-Coronel Marcelo Martins
Resende, afirmou que é perfeitamente possível a segurança pública trabalhar em parceria
com a segurança privada. Ele lembrou que essa
parceria já é realidade no estado. “Acreditamos
que a integração da segurança pública com a
segurança privada vá contribuir para o fortalecimento da segurança dos cidadãos. Consequentemente estaremos buscando o nosso tão
almejado sentimento de paz social. A Polícia
Militar está sempre de portas abertas para novas estratégias de proteção das pessoas e do
patrimônio”.
Para Jeferson Nazário, presidente da Fenavist, a realização do Forseg representa para
o segmento um momento único de esclareci41
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mentos, oportunidade de troca de informações e
a união do segmento. “O Forseg-MG tem a capacidade de realizar o congraçamento das pessoas,
a integração do setor e a troca de experiências
entre vários estados, além de contribuir para o
fortalecimento do nosso segmento”, comenta.
José Adir Loyola, vice-presidente da Fenavist
e diretor do Sesvesp, comenta que teve o prazer
de participar de todas as três edições do Forseg e
que a iniciativa do Sindesp-MG, ao promover um
evento dessa magnitude, contribui para a transferência de knowhow e integração dos empresários.
“O Sindesp-MG está de parabéns pela iniciativa.
O Forseg-MG é um momento especial em que
temos a possibilidade de integrar os empresários
e transferir conhecimento. O que é feito pelo
Sindesp de Minas Gerais deveria ser seguido por
todos os Sindesps da federação. O Sindesp-MG
tem a capacidade de trazer para Minas Gerais um
número grande de empresários de várias partes do
país. O Edson e sua diretoria estão de parabéns”,
conclui.
De acordo com o presidente do Sindesp do
estado do Ceará, Urubatan Estevão, a realização
do Forseg Minas representa não só para Minas
Gerais, mas para todo o Brasil, uma experiência
enriquecedora. “O segmento precisa fazer com
que eventos como este aconteçam em outros es-
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tados. Palestras como a da Dra. Alessandra Parreiras são muito engrandecedoras para o nosso
segmento, pois estamos vivendo um momento
de muitas mudanças legislativas no país. Como
empresários, precisamos receber informações
como as apresentadas pela Dra. Alessandra na
abertura do Forseg-MG”.
O segundo dia de evento contou com a
apresentação de dois grandes temas de interesse
do público presente. O Coronel Cícero Leonardo Cunha, comandante do Policiamento da
Capital mineira, abriu a manhã do dia 16 de outubro com um bate-papo sobre a Integração da
Segurança Pública e Segurança Privada. Para fechar o evento, de forma descontraída e usando a
música como instrumento para trazer respostas
para o meio empresarial, o palestrante nas áreas
de motivação e vendas, músico, escritor e autor
do livro Afinando para o Sucesso - Motivação,
Carreira e Marketing Pessoal, Fabiano Brum,
abordou o tema “Afinando sua equipe - Comunicação e Relacionamento”.
Leonardo Brandão, Diretor da Cepav, comemorou a escolha dos temas e enalteceu o
nível de organização do evento. “Pela segunda
vez estou tendo a oportunidade de participar
do Forseg. É um evento que engrandece muito o nosso segmento. Além de termos a opor-
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tunidade de adquirir
conhecimentos, é um
momento de confraternização das empresas e dos companheiros de mercado.
Parabéns a todos os
envolvidos na organização desta terceira
edição do Forseg Minas. Eu espero que venham outros Forsegs”.
Norberto
Oliveira, oficial da reserva e
responsável pela área comercial da empresa Gol Segurança e Vigilância achou o
evento maravilhoso. “É a primeira vez que eu participo do
Forseg e estou muito satisfeito de
poder estar aqui adquirindo conhecimentos. Sair de uma palestra como a
do Coronel Cícero com a certeza
de que novos desdobramentos
sobre o assunto podem trazer
resultados para o setor é de
grande valor para o nosso
segmento”, comemora.
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As relações de
trabalho e seus
reflexos no
setor de serviços
terceirizáveis
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A primeira palestra da terceira
edição do Forseg-MG foi esclarecedora e muito elogiada pelos
empresários da segurança privada.
O público teve a oportunidade de
entender com mais profundidade
como se dão as relações de trabalho e quais são os seus reflexos no
setor de serviços terceirizáveis.
A exposição foi feita pela Chefe da
Seção de Relações do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego de Minas Gerais (SRTE/MG),
mediadora e auditora fiscal, Dra. Alessandra Parreiras Fialho. O debate começou
com a explicação sobre o que possibilita a relação próxima e permanente do Ministério do
Trabalho e Emprego, mais especialmente da Seção de Relações de Trabalho, com o Sindicato
das Empresas de Segurança e Vigilância do
Estado de Minas Gerais (Sindesp-MG).
De acordo com a Dra. Alessandra Fialho, existem relações básicas exercidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego que
continuamente fomentam a relação de trabalho. A mediação coletiva, que tem duas
modalidades, e a mediação de Direitos que
decorre do descumprimento das obrigações
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feito pelo Cifisert foi a elaboração de um
texto recomendatório ao tomador de serviços e
a obra Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de
autoria da professora Tatiana Camarão e do professor
Jair Santana”.
Estatísticas de mediações realizadas no período de 1º de outubro de 2014 a 30
de setembro de 2015 foram apresentadas pela
profissional que se mostrou preocupada com o
crescimento do número de mediações. Nesse
período, foram registradas 300 mediações. Em
média, ocorrem três reuniões por mediação.
Em quase todos os casos, as mediações são solicitadas por entidades sindicais de representação
profissional dos vigilantes.
Das 300 mediações, 216 foram solicitadas
por descumprimento da legislação trabalhista,
48 em decorrência da Convenção Coletiva de
Trabalho e oito por instrumentos coletivos.
Dra. Alessandra Fialho também explicou
sobre o sistema mediador do Ministério do
Trabalho e Emprego. “Quando ele captura na
fundamentação do pedido de mediação o descumprimento da Convenção Coletiva, é gerada
automaticamente uma mensagem eletrônica
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trabalhistas previstas na legislação e das previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Existe também a mediação de interesses que se
volta para a celebração da Convenção Coletiva e
dos Acordos Coletivos de Trabalho.
A mediação é defendida pela Dra. Alessandra como um instrumento de melhoria contínua das relações de trabalho. “Não nos interessa
que sindicatos e as demais entidades patronal
ou laboral se tornem dependentes da nossa intervenção mediadora. Nós buscamos estimular
o diálogo e a busca autônoma de soluções para
os problemas”.
Na opinião da mediadora, em um cenário de
normalidade, a entidade sindical deve encontrar
caminhos para buscar negociar sem a participação do Estado.
A Câmara Interinstitucional de Serviços Terceirizáveis dos segmentos de asseio e conservação e segurança e vigilância (Cifisert/MG) foi
citada e apresentada pela palestrante como uma
grande conquista.
Em atividade há 16 anos e coordenada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, a Cifisert
tem vários produtos. Dentre eles, o Seminário
Internacional sobre Terceirização que reuniu
cerca de 1,5 mil pessoas, entre operadores do
direito, procuradores do trabalho, juízes, dirigentes sindicais, trabalhadores e empresários. A
entidade produziu uma cartilha de orientação ao
tomador de serviços e distribuiu o documento
em todo o território nacional. Outro trabalho
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para o endereço do Sindesp-MG. Por sua vez, o
sindicato patronal tem como monitorar as reuniões de mediação de convenções coletivas que
trazem indícios de que a CCT não está sendo
cumprida efetivamente”.
O momento econômico vivido pelo país
também foi comentado. A palestrante apresentou um cenário geral sobre as cadeias produtivas mais prejudicadas pela crise e explicou
que infelizmente as
demissões em massa, os salários
atrasados, a
falta do re-
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colhimento de encargos
e o encerramento de algumas atividades estão se
refletindo em todos os segmentos de serviços terceirizáveis.
Dra. Alessandra lembrou um
momento histórico aos empresários: a publicação da Lei 12.740 de
8 de dezembro de 2012, que previa
adicional de periculosidade para os vigilantes. “Quando assumimos a mediação
em fevereiro ou março de 2013, recebemos os
Sindicatos Laborais dos Vigilantes com o discurso de que eles tinham se reunido com o Ministro e receberam a sugestão de lançar mão da
negociação coletiva para agilizar a regulamentação do adicional de periculosidade”.
“Lembro que ficamos mais pressionados,
pois, quando iniciaram as mediações, dois estados tinham utilizado a Convenção Coletiva.
Eles disciplinaram adicionais de periculosidade.
Havia outros com negociações em andamento,
e uma das reivindicações pautadas era a inclusão desse adicional na Convenção Coletiva. E
a SRTE/MG conseguiu fechar a Convenção
Coletiva com a regulamentação do adicional de
periculosidade. Podemos dizer que Minas Gerais saiu na frente. Fomos um dos pioneiros no
tratamento dessa questão. Esse trabalho afetou
mais rapidamente o texto do artigo 193 da CLT
e passou a ser uma realidade exigida das empresas de segurança e vigilância em todo o território nacional.”
Em tom de desabafo, Dra. Alessandra afirmou
que, nos últimos 12 meses, ela está mediando negociações de Convenções Coletivas que estabelecem índices de correção de salários inferiores
ao INPC. A crise que assola o país está forçando
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esse tipo
de negociação. Isso está acontecendo pela primeira vez em 21 anos, como revela a profissional. E mais do que isso, afirma:
“é frequente ocorrerem negociações de concessões parceladas ou fracionadas do INPC”.
A função dos sindicatos também foi abordada pela mediadora de forma muito ética e
isenta. Na opinião dela, os sindicatos devem
desenvolver a própria atuação. “A identificação
dos problemas do segmento (o que as empresas
estão experimentando em termos de desafios e
problemáticas), a sensibilização dos empregadores, o desenvolvimento de propostas, a negociação de convenções e de acordos coletivos
e a verificação de execução e eficácia desses
instrumentos coletivos estão entre as ações
que podem ser adotadas pelas entidades patronais”, assevera.
Sobre a CCT, Dra. Alessandra afirmou
que ela precisa ser um instrumento efeti-
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vo. Caso contrário, há
distorções que precisam ser
corrigidas. Ela falou também sobre
as mudanças na Súmula 277 do TST, que trazem
consideravelmente a possibilidade de supressão
ou modificação de direitos assegurados em negociações coletivas e, sob os aspectos negativos, a
ótica patronal da mudança da Súmula 277.
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Você se considera um vendedor diferenciado, top de mercado? Você acredita que seja capaz de realizar uma venda real (isso inclui concluir a venda e
receber o dinheiro) em apenas um
minuto? Se a sua resposta foi positiva, atenção: infelizmente você é
o tipo de vendedor que não trabalha a mentalidade de valor em suas
vendas.
Em palestra realizada no primeiro dia do Forseg-MG, o especialista
em psicologia organizacional e consultor na área de desenvolvimento
de pessoas e plano de negócios, Louis Burlamaqui, movimentou a plateia
com um exercício prático e desafiador.
Os participantes procuraram o vizinho para vender algo em um minuto. O
resultado despertou a atenção de todos, já
que pouquíssimos se recusaram a tentar vender em um minuto.
Segundo o especialista Louis Burlamaqui, o
vendedor que trabalha com a mentalidade de valor jamais se sujeitaria a fazer uma venda em um
minuto. Primeiro, porque em um minuto o vendedor não tem tempo para conduzir uma relação comercial honesta. Segundo, porque é
preciso conhecer direito as necessidades do
cliente. É preciso procurar o cliente certo.
Não queira vender um serviço completo de
segurança privada para aquele que só pode
comprar o serviço de um vigia. A noção de
valor precisa ser compatível com o que cliente pode investir, não com o que ele poderia
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mercado, os desafios e as dificuldades é que faz com que a
gente transcenda a maneira de
relacionar com o próprio mercado. Isso é que torna empresários
com mentalidade grande e pequena. A
coisa mais importante no meio empresarial não é o tamanho da empresa, mas o da
cabeça do empresário. Pessoas que reclamam de
tudo, colocam defeito em tudo, são pessoas negativas. Falta atitude nelas.
De acordo com Louis Burlamaqui, quem constrói o raciocínio de valor é quem vende. “Quem
está vendendo é que tem a obrigação de conhecer
bem o seu procedimento, a formação de seu pessoal. As pessoas, em algum nível, não compram
sempre por preço”, comenta.
Na maioria das vezes, o cliente quer abaixar
o preço, pede descontos e prazo. Louis explica
que, em alguns casos, é necessário, sim, aumentar
o desconto para vender. O problema é quando o
vendedor transforma isso em uma característica
universal para todos os clientes. “Se isso aconteceu, o seu mercado comodizou. A única opção
que você tem com um mercado comodizado é
reduzir para ganhar em escala. E se essa não é
uma característica do seu mercado, está na hora de
você inverter o raciocínio”, alerta.

Robson Mariz

gastar. E, por último, é preciso fazer com o que
cliente perceba o valor do serviço ou do produto
ofertado.
“Vender pelo que vale é o que diferencia os
profissionais de venda dos oferecedores de produtos”. São pessoas que vendem o que vale, afirma Louis Burlamaqui, que devemos ter em nossas
empresas. “O vendedor é quem cria a percepção
de valor. É preciso trabalhar com estratégias de
convencimento visando mostrar o valor agregado
do produto ou do serviço, a qualidade, a assistência técnica, etc. Vender preço é commodity, e muitos mercados estragam por conta disso”.
Uma equipe bem-treinada custa tempo e investimento. “Vendedores com equilíbrio emocional
para vender não vendem de qualquer jeito”, diz
Louis.
E por que as pessoas não compram? Louis
explica que as pessoas não compram porque você
está vendendo para a pessoa errada. O seu público-alvo é outro, a sua oferta de produto ou de serviço não tem valor para quem você está tentando
vender e o seu processo de venda não é adequado
para o seu público-alvo ou para sua oferta. Não
querem seu produto, não confiam em você ou não
precisam do produto ou do serviço oferecido.
Como lidar então com essa situação? Para Louis Burlamaqui, tudo depende de uma coisa chamada atitude. “Tem gente que tem atitude, mas tem
gente que não tem”.
“Existem pessoas lotadas de desculpas. Gosto
de citar o exemplo da Ambev que diz para seus
vendedores: vocês têm duas coisas para me trazer:
ou a desculpa ou o resultado.
Muitas vezes, a maneira como enxergamos o

Motivos para vender com preço baixo
O caro não existe. O que existe é uma percepção de caro que está na mente do cliente. Pesquisa
realizada com vendedores do Canadá, dos EUA, do
Chile e da Austrália apontou que 82% deles disseram
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que o problema de vendas é o preço.
Após entrevistar
os vendedores e
os compradores dos
serviços e produtos desses mesmos vendedores,
a mesma pesquisa revelou que
37% dos entrevistados apenas comparam preços. Então o preço não é o problema.
Então há motivos para vender com preço
baixo?
De acordo com palestrante Louis Burlamaqui,
os motivos que levam uma empresa a vender com

preço baixo são acabar com o estoque, estimular a
demanda de serviços ou de produto novo visando
uma maneira diferente de entrar no mercado, atrair
negócios e aumentar a participação de mercado.
O grande desafio é quando não temos essas
razões e jogamos o preço para baixo para não perder o negócio.
Primeiro você precisa saber qual é o modelo de
negócio que deseja para a sua empresa. Competir
por preço ou por valor?
Então, qual é o segredo para vender valor?
Vender valor é um conjunto de fórmulas que
você cria. São sistemas, procedimentos e treinamentos. Leva tempo, mas certamente fará toda a
diferença no resultado dos seus negócios.

Mitos sobre preços
• Preço é problema (Falso)
• Cultura de descontos para vender (quando você faz isso, você cria um
monte de problemas)
• Mercado de commodities (Você cai no sistema de leilão)
• Meu mercado é assim (Falso)
• Meus concorrentes são assim (Falso)
Valor
Valor é o que você tem, os clientes querem e estão dispostos a pagar.
Por fim, Louis Burlamaqui levou a plateia a uma reflexão deixando as seguintes
perguntas:
A que seu cliente dá valor?
Será que você tem essa resposta?
Será que a sua equipe tem essa resposta?
Será que o seu gestor tem essa resposta?
Ou simplesmente estão no piloto automático?
Além disso, apresentou os tipos de compradores e finalizou levando o público a responder
à pergunta: “quando devemos dizer que amamos nossa mulher ou nosso marido?” A
resposta com a cabeça de quem pensa em valor é “Antes que outro diga!”
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A integração da
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privada
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O segundo dia de Forseg-MG contou com a presença do comandante
de policiamento da capital mineira,
Coronel Cícero Leonardo Cunha. O
militar saiu em defesa de uma maior
integração entre a segurança pública
e a segurança privada. Ele discursou
de forma ética, mas, ao mesmo tempo, demonstrando preocupação em
relação à falta de controle social em
que vive o Brasil. Na explanação, o
Coronel Cícero explicou como esse
problema tem impactado diretamente no trabalho da polícia e, consequentemente, no da segurança privada.
O crescimento da criminalidade e
a sensação de insegurança no Brasil têm
aumentado significativamente. As estatísticas revelam isso. De fato, o Brasil é um
dos países mais violentos da América Latina
que, por sua vez, é a região mais violenta do
globo.
Na opinião do Coronel Cícero Leonardo, o
problema do crescimento da criminalidade tem
ajudado a impulsionar o trabalho da segurança
privada, mas também aumentam-se os riscos
para o segmento. “Estamos vivendo um período crítico, muito sério com o aumento do
crime nas cidades brasileiras. E isso tem que
ser uma preocupação constante tanto da segurança pública quanto da segurança privada”, diz.
O comandante vê com pesar o crescimento da violência. E o pior: uma parcela de
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profissionais que ainda lidam com isso tenta esconder o problema debaixo do tapete. “Mas acho
que essa não é a solução. Alguns profissionais
muito experientes na área da segurança falam que
a solução é aumentar o número de policias. De
fato, é uma solução simplista que não vai solucionar o problema de falta ética da sociedade”.
O coronel Cícero explica que o principal sistema de controle da sociedade é o social, mas que
não existe mais o autocontrole feito pela relação
social (vergonha que a gente tem de ser intitulado
fazendo algo errado).
Para ele, os valores sociais estão se perdendo. “De que adianta uma cidade superpoliciada se
não resolvermos os problemas dos valores? Antigamente prendíamos um usuário de drogas e ele
tinha vergonha de confessar que era usuário; tinha
vergonha da família, vergonha da sociedade. Agora prendemos um usuário de drogas e ele não tem
vergonha de passar a ficha completa”.
Na percepção do comandante, estamos caminhando em uma sociedade sem valores, em que
ser criminoso não é algo vergonhoso. “Fico muito
preocupado com onde tudo isso vai chegar. Temos que discutir muito essa questão, pois elas interferem demais em nossas vidas, no trabalho da
segurança pública e da segurança privada. A população clama por mais segurança e mais polícia.
Mas, infelizmente, a polícia passa a ter a função
quase que de espantalho de crimes. O medo da
polícia diminuiu. Os bandidos sabem como tudo
funciona, que serão presos, terão comida, cama e,
daqui a alguns dias, estarão na rua novamente”.
Segundo o coronel Cícero, o Brasil tem muitas leis que não geram no cidadão nenhum medo
de ele ser punido. “O Direito Penal tem a função
preventiva, mas não está cumprindo essa função.
Está gerando o desrespeito às forças policiais e à
segurança privada. Há quem defenda melhorar a
forma de atuação da polícia com mais treinamento e mais policiamento. Mas como, se o principal
instrumento de trabalho da polícia é a Lei e essa
Lei infelizmente tem falhas graves”?
A situação é complexa e impacta no traba-

lho da segurança privada, na qualidade do
serviço prestado e na
segurança do próprio vigilante. “Se as forças públicas estão passando por todos
esses problemas, imagina a segurança privada. Nossa força pública vem
perdendo o seu prestígio. Imagina o coitado do
segurança. Temos que unir esforços. Torço pelo
crescimento da segurança privada. Afinal, onde
tem segurança privada eu não quero estar com a
minha força pública, exceto onde a força pública
esteja desorganizada”, reforça.
A discussão sobre a união entre a força pública
e a privada de segurança ganhou relevância justamente em razão da Copa do Mundo cujo sucesso
demonstrou o quanto a união pode ser favorável à
realização de grandes eventos. “Quebramos paradigmas, mas ainda há muito a ser feito. A parceria
depois da Copa das Confederações foi positiva. Ficou consolidada a atuação de ambas as seguranças”.
Sobre a segurança clandestina, coronel Cícero entende que precisa ser combatida com o
máximo de urgência e que a Polícia Federal não
consegue fazer um controle efetivo da atuação da
segurança privada. Afinal, a instituição não tem
como estar em todos os lugares ao mesmo tempo,
especialmente nos grandes eventos em que, na sua
percepção, existe a chance de ter mais seguranças
clandestinos.
Por fim, como sugestão, coronel Cícero entende que a organização dos eventos deveria ser
atribuição da Polícia Militar, mas que, para isso,
seria necessário fazer um projeto para mudar a legislação.
Na oportunidade, os empresários da segurança privada revelaram alguns incômodos vividos
por vigilantes armados em serviços que, muitas
vezes, são abordados indevidamente por agentes
de segurança pública por desconhecerem a legislação. Na ocasião, o coronel reforçou o compromisso de manter a ordem sempre e que se coloca
à disposição do segmento.
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O encerramento da programação
de palestras do 3º Forseg-MG trouxe
o tema Pessoas, Relacionamento e
Comunicação em um número musical feito por Fabiano Brum. De
forma leve, didática e descontraída,
Brum deu um show de motivação
e harmonia para o público do Forseg-MG. Além de músico, Fabiano
Brum é autor do livro Afinando
para o Sucesso - Motivação, Carreira e Marketing Pessoal e palestrante nas áreas de motivação, vendas,
atendimento ao cliente e empreendedorismo.
A palestra “Afinando sua equipe:
comunicação e relacionamento” trouxe
aos participantes do fórum a certeza de
que, para ter uma equipe afinada, é preciso
fazer como em uma música: trabalhar muito
bem a harmonia, a melodia e o ritmo.
Para Fabiano Brum, as empresas precisam
afinar suas equipes com a comunicação interna,
os produtos e os serviços que oferecem e os colaboradores. Assim todos podem ter os mesmos
objetivos e as mesmas metas para que falem a
mesma língua e toquem a mesma canção perante o cliente.
Uma equipe desafinada não consegue
convencer o cliente. “É preciso garra, vibração, atitude e argumentação para realmente
encantar o cliente. Se a sua equipe não estiver afinada, um desmente o que o outro
vendeu,” diz.
Na visão de Fabiano, se a equipe não estabelecer a harmonia em uma negociação de
venda, o trabalho estará comprometido no moRevista Sindesp-MG em Ação
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mento da apresentação. Com isso, o profissional
não vai conseguir dar um show de vendas. Outra
abordagem apresentada por Fabiano está voltada
para o vendedor. Esse profissional deve conhecer a fundo o seu produto, serviço e seu mercado
para não desafinar na frente do cliente. Essa é a
melodia da venda. A apresentação de um produto
ou de um serviço deve ser feita de forma lógica,
utilizando-se técnica, razão e emoção. “Quem trabalha com segurança e vigilância tem que conhecer a parte técnica do negócio. Contudo, se não
trabalhar com amor, não vai fazer com qualidade”.
Além disso, ele fala da importância do ritmo para
o sucesso de uma equipe. “É preciso planejar, fazer com que a sua equipe tenha movimento contínuo e cadência para atingir sempre os melhores
resultados”.
Para ter uma empresa de sucesso e uma equipe de sucesso, é preciso sonhar, estabelecer metas
e objetivos na opinião do especialista. “É preciso
superar a ação. Na vida ou no trabalho, nunca vamos poder parar de pedalar. O dia em que você
achar que vai poder parar de motivar os seus funcionários e parar de investir em capacitação, você
perde o equilíbrio. Para ter sucesso, todos precisam estar afinados e preparados para as diversas
exigências e mudanças constantes do mercado”.
Daí a necessidade de as empresas afinarem suas
equipes, melhorarem a sua comunicação e o relacionamento. Os passos? Fabiano ensina o método:
afinar a equipe para resultados (harmonia, melodia
e ritmo na empresa); aperfeiçoamento contínuo,
apresentar um espetáculo; afinar para resultados
(antes de uma apresentação, todo músico precisa
afinar o seu instrumento. Na empresa é a mesma
coisa: é preciso afinar a equipe para a obtenção de
resultados).
De acordo com Brum, uma das grandes dificuldades das pessoas é colocar em ação aquilo
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que elas sabem fazer. Quantos
empresários você já ouviu falar
que não têm tempo para treinar
os seus vigilantes? “É preciso arrumar tempo para fazer aquilo que
é certo. Pense nisso!”
O verso de Arnaldo Antunes “A
gente não quer só dinheiro; a gente quer
inteiro e não pela metade” serviu para o palestrante apresentar aos presentes na terceira edição do Forseg-MG que o profissional precisa ir
trabalhar por inteiro. “Infelizmente muitos profissionais não vão por inteiro trabalhar. E se um
vigilante sai para trabalhar e não está por inteiro,
ele não volta inteiro para casa”.
As pessoas negativas no ambiente de trabalho também devem ser evitadas pelas empresas.
“É preciso humildade para mudar e aprender a
vender. Há pessoas que só reclamam da vida. São
negativas. É tão azedo que, quando chupa a fruta, a fruta é que faz careta”, comenta em tom de
brincadeira.
Mas o que a música tem a ver com as empresas? Fabiano Brum diz que a empresa, tal qual a
música, tem a função de trabalhar em harmonia,
com melodia e ritmo.
A confiança, a postura profissional e a dedicação que os profissionais devem ter também são
características lembradas pelo palestrante.
Então por que algumas pessoas desperdiçam
grandes oportunidades? Segundo o palestrante, é
porque normalmente grandes oportunidades vêm
acompanhadas de um pouquinho mais de trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho.
Assim sendo, todos precisam estar bem ensaiados e afinados para apresentar um grande espetáculo e um verdadeiro show de desempenho em
sua área de atuação.
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Coquetel de boas-vindas reúne empresários
no primeiro dia do Forseg-MG
Flávia Presoti
A programação de palestras do primeiro dia do Forseg-MG foi fechada em grande estilo.
Após a última palestra do dia, os participantes foram convidados a participar de um agradável coquetel
de boas-vindas no hall do Hotel Mercure.
Descontração, boa música e muita animação fizeram
parte do momento de congraçamento. Comentários e
elogios espontâneos marcaram o sucesso da organização
do evento e ratificaram o acerto na escolha dos temas
das palestras.
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Encerramento do Forseg-MG
com gostinho de quero-mais...
Flávia Presoti
Você já ouvir falar que a fama de mineiro começa pela cozinha? O Sindesp-MG confirma a
sua origem ao realizar grandes confraternizações
no tradicional Restaurante Xapuri.
O gosto pelo ambiente rústico e acolhedor,
pela deliciosa comida mineira preparada no fogão
a lenha, pela boa música do Trio Xapuri atrai a
vontade de todos os empresários e profissionais
de segurança. Eles vêm de vários estados brasileiros e guardam a expectativa de poder vir a Minas
Gerais para participar de eventos, como o Forseg,
e ter a oportunidade de vivenciar as peculiaridades
de Minas Gerais em ambientes como o do Restaurante Xapuri. A casa é conhecida nacionalmente
como um dos melhores restaurantes da cozinha
típica mineira do Brasil.
Foi assim a festa de encerramento do Forseg-MG, que aconteceu no dia 16 de outubro, no Restaurante Xapuri, na Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
Empresários do segmento
da segurança privada, autoridades, amigos e familiares
prestigiaram o almoço de
encerramento da terceira edição do Forseg
Minas.
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Empresas associadas ao SINDESP-MG

www.anjosdaguarda.com.br

www.ebseg.com.br

www.cepavcurso.com.br

www.escolamineira.com.br

www.grupoesquadra.com.br

www.fortebanco.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.gvs3.com.br

www.segex.com.br

www.minasguarda.com.br

www.grupofb.com.br
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www.grupoperfect.com.br

www.proforte.com.br

www.g3servicos.com.br

www.macor.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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