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A repercussão dos trabalhos desempenhados pela segurança priva-
da nos amistosos da seleção ainda é tímida. Mas isso certamente 
não reflete o desempenho do setor no decorrer dos eventos realiza-
dos respectivamente em Goiânia e em São Paulo. 

Ao contrário do escrete nacional, estamos tranquilos para afirmar 
que os nossos times deram de goleada. Nas duas oportunidades, as 
empresas contratadas para executar a segurança dos estádios de-
monstraram, com muita propriedade, toda a qualificação que pos-
suem para atuar em megaeventos. E as autoridades nacionais e o 
comitê organizador da Copa do Mundo aprovaram a atuação com 
louvor. 

Outro fato relevante foi o sucesso da integração entre as organiza-
ções empresárias do setor e as polícias estaduais. Esses resultados 
somente ressaltam o correto direcionamento conceitual do Estatuto 
da Segurança Privada, em tramitação no Congresso Nacional. Tão 
logo seja aprovado, o Estatuto será o marco regulatório das ativida-
des de segurança patrimonial já sob uma perspectiva de atuação co-
ordenada entre vigilância privada e os órgãos de segurança pública.

Este é o caminho a ser trilhado e que certamente vai nos levar a 
níveis de excelência operacional até hoje jamais alcançados. Temos 
convicção de que está em construção um novo ambiente institucio-
nal favorável à sinergia entre as instituições públicas e os agentes 
econômicos privados. Será a grande oportunidade de darmos ao 
mundo exemplos de competência em segurança e de trabalho em 
equipe. Quem sabe possamos até inspirar nossos heróis de chuteira 
para a conquista da taça em solo brasileiro?

Boa leitura!  
Edson Pinto Neto 

Presidente do Sindesp-MG
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SEGURANÇA PRIVADA SEM AUTORIZAÇÃO 
DA POLÍCIA FEDERAL É ILEGAL

A Segurança Privada somente pode exercida por empresas 
legalmente constituídas e autorizadas pela Polícia Federal.
Segurança Privada é todo serviço destinado à defesa do 
patrimônio ou segurança física de pessoas, ao transporte e à 
escolta de valores ou carga, de forma armada ou desarmada.
É diferente dos serviços de vigia e portaria, que controlam a 
movimentação e/ou encaminhamento de pessoas e usuários. 
O objetivo do serviço de Segurança Privada é proporcionar a 
segurança patrimonial e o impedimento de ações que possam 

pôr em risco o patrimônio do contratante e a integridade física 
de seus servidores, empregados e usuários. Antes de contratar, 
verifique nos órgãos competentes se a empresa que pretende 
prestar serviços está devidamente autorizada e habilitada.
Quem contrata o serviço irregular é corresponsável. 
Agressões, lesões corporais ou quaisquer consequências do uso 
de arma de fogo, causadas por segurança de empresas clandes-
tinas e/ou irregulares, poderão levar o contratante a responder 
criminalmente pelo fato.

Sindicato dos Vigilantes
de Minas Gerais

Apoio:
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CONTRATE CORRETAMENTE!
Solicite ao Sindesp MG o Guia de Orientação ao 

tomador de Serviços de Segurança Privada

DISQUE DENÚNCIA: 
(31) 3270-1300
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NÃO CONTRATE UM CLANDESTINO PARA PROTEGÊ-LO
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Após a eliminação nas 
quartas de final da 
Copa do Mundo, a se-

leção brasileira voltou a enfrentar 
os holandeses, no dia 4 de junho, no 
estádio Serra Dourada, em Goiânia. 
O reencontro foi o primeiro amisto-
so dos preparativos para a Copa do 
Mundo no Brasil. No dia 7, foi a vez 
de o Brasil enfrentar a Romênia, em 
amistoso realizado no Pacaembu, em 
São Paulo.

Cumprindo as regras impostas 
pela FIFA para a cobertura dos jogos 
da Copa do Mundo no Brasil, a inte-
gração das seguranças pública e pri-
vada garantiu o sucesso dos eventos. 

Com a integração, a segurança 
interna dos estádios foi realizada pela 
Prosegur S/A – Empresa de Segu-
rança Privada. A segurança da área 
pública no entorno do complexo dos 
estádios foi executada pela segurança 
pública.

De “mãos limpas”. Segundo o 
Delegado da Polícia Federal, Adelar 
Anderle, é assim que a segurança in-
terna dos estádios na Copa do Mundo 
será realizada. 

Coordenado pela Polícia Fede-
ral e pelo Comitê Organizador da 
Copa do Mundo da Fifa, o modelo 
de operacionalidade por Stewards 
- intervenção realizada no interior 

dos estádios (conceito 'intramu-
ros') por profissionais de seguran-
ça privada desarmada - tem como 
objetivo garantir a paz e a tranqui-
lidade nos estádios, sem intimidar 
os torcedores com a exposição de 
armamentos.

Adelar Anderle explica que o 
conceito de “mãos limpas” traz a 
discrição como bandeira principal. 

“No entanto, em caso de crime, aten-
dimento de emergência a pessoas ou 
de grave perturbação da ordem, Jui-
zados Especiais Criminais, Bombei-
ros, Profissionais de Saúde e a Polícia 
Militar (PM) intervêm por demanda, 
ficando corresponsáveis pela segu-
rança da área pública no entorno do 
complexo do estádio – conceito ‘ex-
tramuros’“, diz.

De acordo com Anderle, é com 
este modelo integrado de segurança 
pública e privada que a FIFA trabalha, 

quando é a responsável pelo evento e 
pela manutenção da ordem das pes-
soas e do complexo de um estádio de 
futebol, como detentora do “mando 
de campo”.

 “Até então os aparatos policiais 
eram usados de maneira ostensiva e 
indiscriminada em todas as depen-
dências dos estádios e nos arredo-
res. Com a inovação, o emprego de 
viaturas de choque - o conhecido 
caveirão -, bombas e espargidor de 
gás, munição de borracha, bastões, 
escudos, cavalos, cães e, eventual-
mente, armas de foto, passam a ter 
uso restrito. Enquanto a intervenção 
por Stewards está sendo realizada, 
os policiais se reúnem em grupos e 
garantem posicionamento em locais 
estratégicos, dentro do estádio. Desta 
maneira, os armamentos ficam menos 
expostos sem, no entanto, anular a 
imagem da polícia”.

Com relação à tradicional e efi-
caz operação especial da PM nos 
estádios, Anderle comenta que ela 
passará a exigir um aparato menor 
no interior dos recintos desportivos. 
“Essa condição dá à corporação o 
status de garantidora superior da 
segurança, podendo intervir sob de-
manda, quando a situação fugir do 
controle dos Stewards ou em caso de 
crime. Essa estrutura proporciona à 
PM um anteparo de segurança que 
a possibilita agir estrategicamente e 
sem perder a visão de todo o plano 

de defesa da segurança”,completa.
O modelo da Fifa tem sido utili-

zado nos estádios de países europeus 
há algum tempo. No Brasil, apenas 
vigilantes treinados sob orientação da 
Polícia Federal e credenciados pelo 
órgão (Carteira Nacional de Vigilante 
- CNV válida) podem integrar a equi-
pe dos Stewards. Pela legislação da 
segurança privada (Lei nº 7.102/83), 
somente o vigilante tem a prerrogati-
va legal de intervir sobre a liberdade 
das pessoas para garantir a segurança 
e a guarda do patrimônio”.

Além disso, a logística é uma 
questão que deve ser considerada. 
Adelar indica a necessidade da ins-
talação de uma Central Integrada de 
Comuando como condição para que a 
atuação seja efetiva. De preferência, 
que a Central fique próxima da sala 
de som e/ou do local onde há o mo-
nitoramento de imagens distribuídas 
pelo complexo do estádio e no seu 
entorno.

As salas terão visão panorâmica 
para todo o estádio. Com o auxílio 
dos monitores do sistema eletrônico 
de segurança, decisões podem ser 
tomadas em conjunto e medidas po-
dem ser mensuradas para o plano de 
contingência. 

Na Central, ficam reunidos o co-
mando da PM, dos bombeiros, do 
gestor de segurança privada, entre 
outros convidados da Fifa.

CAPA

ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA 
PARA A COPA 2014
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Os primeiros amistosos da Seleção no Brasil contaram com a integração das seguranças pública e privada
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CAPACAPA

Copa do Mundo gera 
oportunidades e investimentos

A    movimentação em torno do  
Mundial de 2014 envolve  
divesos segmentos. É uma 

oportunidade ímpar para ocorrer um 
boom na economia, com o aumento 
de receitas e de investimentos.

São esperados 500 mil turistas es-
trangeiros. Somados com os brasileiros 
espalhados pelos estados que sediarão os 
jogos da Copa do Mundo de 2014, os tu-
ristas serão responsáveis por impulsionar 
o setor de serviços e deixar um legado 
para a posterioridade. 

A previsão de investimentos em in-
fraestrutura é de cerca de R$10 bilhões. 
De forma direta e indireta o Brasil deve 
lucrar muito com o crescimento econô-
mico proporcionado pela Copa.

De acordo com o especialista Marco 
Antônio Machado, Adminis-
trador de Empresas, especia-
lista em marketing, em com-
portamento do consumidor 
e professor  universitário, 
seguramente o crescimento 
mais marcante será no seg-
mento de serviços. “O turis-
mo, a hotelaria, a segurança, 
a assistência pessoal (servi-
ços de saúde) serão áreas de-
mandadas que apresentarão 
crescimento visível. Mas é 
preciso pensar no que pode 
ser feito, independentemente 
da Copa. A questão da heran-
ça local é um ponto relevante 
que deve ser analisado e pla-
nejado pelos investidores”.

Marco Antônio acredita 
que grande parte dos inves-
timentos, principalmente em 

cidades do interior, será subutilizada após 
o evento. “Sabendo que o serviço presta-
do na Copa é temporário, o empresário 
precisa se preparar e planejar para se 
adaptar ao período seguinte. É preciso 
pensar nas soluções pós-evento para evi-
tar prejuízos”, analisa.

Na área de prestação de serviços, 
a capital mineira deu o primeiro passo: 
criou uma central de inteligência para 
integrar órgãos estratégicos, como con-
trole de trânsito, demandas de saúde, in-
fraestrutura e limpeza urbana no mesmo 
espaço.

Com o objetivo de dar respostas rá-
pidas a crises e emergências registradas 
durante o Mundial, o governo de Mi-
nas articula para também reunir em um 
mesmo local as polícias Militar, Fede-

ral, Civil, os Bombeiros e os agentes da 
Prefeitura.

A Central de Operações da Cidade 
foi publicada no dia 6 de abril de 2011 no 
Diário Oficial do Município (DOM). A 
Portaria 5337 anuncia a criação de uma 
comissão de trabalho para coordenar o 
planejamento e a elaboração do projeto, 
além de estudar as tecnologias e equipa-
mentos que serão usados na unidade de 
Inteligência.

Filipe Galgani, responsável pela arti-
culação das ações do Sistema de Defesa 
Social para a Copa, comenta que um 
prédio será construído para incorporar 
ações do estado e do município para dar 
respostas rápidas às demandas, durante 
os jogos do Mundial.

O presidente do Comitê Executivo 
da Copa do Mundo em BH, 
Tiago Lacerda, explica que 
Belo Horizonte vai ganhar 
mais 232 câmeras de vi-
gilância, além das 235 em 
operação na cidade. “Essas 
câmeras vão abastecer com 
imagens em tempo real as 
duas centrais de operação 
e controle que serão cons-
truídas em Belo Horizonte. 
Elas serão fundamentais para 
a segurança da cidade, após 
a realização do evento”, diz.

Sobre a central, Tiago 
Lacerda comenta que a meta 
é envolver diversos órgãos 
de segurança e serviços na 
mesma sala de operação 
para permitir a tomada de 
decisões em conjunto e com 
agilidade.

“Com essa integração público-
privada, os policiais militares que 
seriam deslocados para esta ação no 
período da Copa do Mundo de Fute-
bol serão aproveitados na via públi-
ca, onde o PM exerce sua precípua 
e exclusiva missão constitucional de 
preservação de ordem pública”.

Adelar comenta que após o su-
cesso da operacionalidade de se-
gurança por Stewards nos últimos 
amistosos da Seleção Brasileira de 
Futebol, esperam-se melhores resul-
tados nas próximas atuações. Quan-
do o jogo estiver sob o comando da 

Fifa, principalmente quando houver 
jogos com torcidas rivais, a segu-
rança deve ser efetiva, e os embates 
violentos entre torcidas organizadas 
vão ceder espaço a um espetáculo 
de paz.

Como resultado dessa harmo-
nia, no Jogo entre Brasil e Romênia 
um fato curioso chamou a atenção. 
“Ao aplicar um cartão amarelo a um 
jogador brasileiro, o juiz teve a re-
provação de boa parte da torcida. Os 
expectadores ensaiaram palavras de 
ordem, entoando um refrão contra o 
ato do juiz. No entanto, não alcança-

ram o objetivo, pois o clima de tran-
quilidade e harmonia estava em um 
nível tão alto, que foram perdendo a 
voz e desistiram do intento”, lembra.

Para Anderle, o novo modelo re-
presenta uma quebra de paradigma 
no conceito de segurança. “É um 
modelo que transcende o conceito de 
“blindagem/armamento”, avançando 
para o conceito 'mãos limpas'”. As-
sim, um ambiente seguro, tranquilo, 
confortável e harmonioso possibilita 
que os estádios voltem a ser um am-
biente para toda a família.
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sivo para a rua, sem que haja contato com 
a imprensa e os torcedores.

Imprensa
A imprensa vai contar com um acesso 

exclusivo ao estádio. A área de trabalho 
vai ser ampliada com a criação de estúdios 
de transmissão, sala de conferência, zona 
mista e área para entrevistas.

Segurança
Sistema de vigilância videodigital, 

com câmeras internas e externas de suporte 
giratório e capacidade de zoom, operadas 
em uma sala de controle central.

Subsolo
Vai funcionar o escritório da Fifa, no 

subsolo, além dos vestiários e das demais 
instalações para os atletas. Em cada lado 
de acesso ao gramado vai haver estúdios 
de TV e espaço para entrevistas.

Além de sustentável em aspectos eco-
nômicos, o novo Mineirão vai trabalhar 
com novas alternativas no uso racional dos 
recursos naturais, como: 

•   Conectividade de transporte público 
do entorno com a cidade; 

•   Priorização de áreas livres de cons-

trução; 
•   Controle na qualidade de escoamen-

to superficial da água de chuva; 
•   Uso racional de água com economia 

de até 40% de água potável; 
•   Economia de água potável para 

irrigação; 
•   Adoção de estratégias para a prá-

tica da eficiência energética do empreen-
dimento; 

•   Adequação do depósito de resíduos 
sólidos, com a triagem de lixo reciclado.

Fique por dentro

Alguns números associados à Copa do Mundo de 2014:

•   US$149,5 bilhões em negócios no país;
•   R$12,6 bilhões em tributos;
•   R$50 bilhões de investimentos em infraestrutura;
•   3,5 milhões de empregos;
•   39 bilhões de pessoas em audiência televisiva;
•   US$450 milhões de gastos estimados pela FIFA;
•   4,23 bilhões de acessos à página da Fifa
 (www.fifaworldcup.com);
•   3,4 milhões de pessoas para assistir aos jogos;
•   18 milhões de pessoas nos ‘fan parks’;
•   3,5 milhões de litros de cerveja a serem consumidos;
•   1,75 milhão de litros de refrigerante;
•   3,5 milhões de sanduíches;
•   220 mil pessoas credenciadas e ligadas ao evento;
•   1,5 mil sessões de treinamento;
•   50 mil pessoas trabalhando na segurança.

 Estrutura em Belo Horizonte dos órgãos integrados na Central 
de operações da cidade coordenada pela Prefeitura de BH:

 •  BHTrans;
•   Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, 

resposável pela Guarda Municipal;
•   Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
•   Secretaria Municipal de Saúde;
•   Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
•   Superintendência de Limpeza Urbana (SLU);
•   Empresa de Informática e Informação do Município de 

Belo Horizonte (Prodabel);
•   Secretaria Municipal de Governo. 
 
Órgãos Integrados na Central de Comando e Controle 

coordenada pelo Governo do Estado:

•   Prefeitura de Belo Horizonte;
•   Polícia Militar;
•   Polícia Civil;
•   Polícia Federal;
•   Bombeiros;
•   Secretaria de Estado de Saúde;
•   Autoridades do governo federal envolvidas com a 
Copa do Mundo 2014.

Em obras desde janeiro de 2010, 
o estádio Magalhães Pinto, o 
Mineirão (inaugurado em 

1965), está programado para ser reaberto 
em 2013 e receber os jogos da Copa das 
Confederações. 

Segundo informações do Núcleo 
Gestor do Governo de Minas, criado em 
junho de 2009 para acompanhar e executar 
o andamento das obras de modernização 
do Mineirão, as obras vão garantir mais 
conforto e segurança aos frequentadores, 
com utilização de tecnologia de ponta. 

“Depois de concluída a reforma, quem 
passar em frente ao novo Mineirão vai se 
deparar com uma fachada de chamar a aten-
ção. Uma esplanada de aproximadamente 
70 mil metros quadrados circundará todo 
o estádio. A capacidade do Mineirão será 
de 70 mil torcedores, distribuídos entre 
camarotes e arquibancadas 100% cobertas.

Ao todo serão 176 catracas controladas 
eletronicamente. A automação vai permitir 
o acesso do público às dependências do es-
tádio em menos de uma hora. Os ingressos 
eletrônicos serão vendidos em 56 guichês 
de atendimento, com 113 baias.

O novo Mineirão tende a ficar reco-
nhecido internacionalmente. Estão sendo 
executados projetos de soluções ambien-
talmente sustentáveis, como o da economia 
de água e de energia e o de tratamento de 
resíduos”.

O estádio Independência, localizado 
também em BH, e a Arena do Jacaré, em 
Sete Lagoas (MG), podem ser usados como 
alternativas, durante o Mundial. Na Arena 
do Jacaré está prevista a realização de trei-
nos de seleções. Além disso, o estádio aten-
de às exigências da Fifa, com o aumento da 
capacidade de torcedores, estacionamento 
com 600 vagas, novo sistema de ilumina-

ção e cadeiras instaladas na arquibancada.
 Fases da obra de modernização do 

Mineirão
1ª fase: iniciada em janeiro de 2010, 

corrigiu anomalias estruturais nas vigas 
de sustentação do estádio.  O Mineirão 
foi fechado em junho. Em julho começou 
a segunda etapa da obra; 

2ª fase: consistiu na demolição de 
parte da arquibancada inferior e de toda 
“Geral” e no rebaixamento do gramado; 

3ª fase: iniciada em janeiro de 2011, a 
terceira fase é considerada a mais comple-
xa. Serão feitas todas as adequações finais 
do Mineirão aos padrões exigidos pela Fifa. 

Saiba como vai ficar o Mineirão depois 
de concluída a obra de modernização:

Entorno
Uma grande esplanada de 69.190 

metros quadrados vai circundar todo o 
estádio, com capacidade para abrigar 70 
mil pessoas.

Passarela
Uma passarela vai ligar o Mineirão ao 

Mineirinho, que vai funcionar como centro 
de apoio às atividades da Copa.

Ingressos
Todos eletrônicos comercializados em 

56 guichês com 113 baias. A estrutura tem 
a capacidade de atender mais de 100 mil 
espectadores por hora. A instalação de 176 
catracas vai possibilitar o acesso de todo o 

público em menos de uma hora.
Projeto Verde
A produção de energia deve utilizar o 

sistema de captação por meio de células 
fotovoltaicas. Estas células são dispositi-
vos capazes de transformar a luz natural 
em energia elétrica, gerando economia e 
sustentabilidade.

Camarotes
Área de até 8 mil metros quadrados, 

com cerca de 500 assentos disponíveis. Es-
paço para construção de até 100 camarotes.

Campo
Rebaixado em 3,4 metros, vai garan-

tir a visibilidade do torcedor de qualquer 
ponto do estádio. A instalação de uma co-
bertura vai retirar a incidência de luz solar 
sobre o gramado.

Lanchonetes e sanitários
Estão previstos 64 novos banheiros e 

19 lanchonetes
Estacionamento
Até 4.054 vagas, sendo 3.054 cobertas
Controle de acesso
Sistema de controle de acesso eletrôni-

co integrado ao sistema de videovigilância. 
Mais saídas de emergência e novas saídas 
para melhorar a circulação interna.

Vestiários
Vestiários e demais áreas reservadas a 

atletas e juízes com acesso direto e exclu-

Mineirão
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Simplicidade 
à moda antiga
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Sempre antes de ministrar um 
treinamento ou uma pales-
tra numa organização, é co-

mum ocorrer a tal reunião de briefing. 
O contato com o RH e alguns líderes 
serve para perceber o clima da organi-
zação e os principais pontos que devem 
ser abordados durante o evento. Na 
maioria das vezes, começo ouvindo 
reclamações dos líderes sobre os seus 
funcionários, dizendo que alguns são 
acomodados, incompetentes, desmo-
tivados, cometem muitos erros, etc. 
Internamente começo a pensar: a pa-
lestra não deveria ser dada somente aos 
liderados... De acordo com a frase de 
Ken Blanchard, que intitula este artigo, 
o resultado da equipe está relacionado 
com o grau de eficácia do líder. É o 
nível de maturidade de quem comanda 
o grupo que determina o sucesso ou o 
fracasso da equipe. 

Com base nessa percepção, convi-
do você a refletir sobre quatro caracte-
rísticas de um líder que não consegue 
obter resultados da sua equipe:

Ele nega com atitudes os valores 
da empresa – Sabe aquela plaquinha 
(missão, valores e visão) que normal-
mente fica na recepção da empresa? 
Lá estão os valores da companhia. 
Um líder que não consegue resultados 
tende a negar aquelas frases com suas 
atitudes e comportamentos do dia a 
dia. Muitos liderados leem aquelas 
frases e pensam: “Nem o meu líder 
faz isto!”

Ele desconhece o limite entre 
a pressão por resultados e falta de 
respeito – Busca por resultados é 
uma coisa; gritos, ironias e chamar a 

atenção na frente de outras pessoas são 
coisas completamente diferentes. Lide-
rados que são comandados por líderes 
autoritários não costumam dar tudo de 
si no momento de executar uma tarefa.

Falta a ele a capacidade de inspi-
rar os seus liderados – Um chefe sim-
plesmente manda seu liderado fazer. 
Um líder inspira o liderado, mostrando 
o que deve ser feito e por que deve 
ser feito, ou seja, dá um propósito ao 
funcionário. Pessoas que têm motivo 
especial para trabalhar duro tendem 
a fazer muito mais do que lhes é so-
licitado.

 Ele vai atrás do resultado certo da 
forma errada – Algumas vezes (nem 

sempre) este líder alcança o resultado 
em curto prazo, mas as suas atitudes 
desmotivam seus liderados a conseguir 
os mesmos resultados para a próxima 
missão. Um líder autoritário sempre 
consegue resultados em curto prazo. 
No médio e no longo prazo os resulta-
dos simplesmente desaparecem, pois as 
pessoas não veem bons motivos para 
fazer o que deve ser feito.

Caso você seja um líder e se pre-
ocupou com as questões acima, saiba 
que é possível verificar se você tem ou 
não a liderança tóxica. Solicite retornos 
de seus liderados, questionando-os so-
bre o seu comportamento como líder. 
Eles são ótimos espelhos para você.

ARTIGOARTIGO

Quer saber por que o seu pessoal 
não está trabalhando bem? 
Olhe-se no espelho!

Ricardo Piovan
Palestrante e Coach Organizacional

ricardo.piovan@portalfox.com.br

SEGURANÇA  PRIVADA
Vigilância Patrimonial 
Segurança Pessoal 
Escolta Armada

TECNOLOGIA
Vigilância Eletrônica 
Portaria / Recepção

WWW.GLOBALSEGMG.COM.BR |  WWW.QUAL ITYSEGSP.COM.BR

QUALITY INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA
RUA SEBASTIÃO MARTINS, 680 | BUTANTÃ. SÃO PAULO-SP | CEP 05595-010 | TEL 11 3731 3288. QUALITYSEG@GLOBALSEGMG.COM.BR

GLOBALSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
MATRIZ AV. GENERAL DAVID SARNOFF, 3494 | CIDADE INDUSTRIAL. CONTAGEM-MG | CEP 32210-110 | TEL 31 3329 1550. CENTRALOPERACOES@GLOBALSEGMG.COM.BR
FILIAL AV. BRASIL, 3735 | BRASIL. UBERLÂNDIA-MG | CEP 38400-718 | TEL 34 3214 9675. GLOBALSEGUDI@GLOBALSEGMG.COM.BR
FILIAL AV. CASA VERDE, 2429 | CASA VERDE. SÃO PAULO -SP | CEP 02519-200 | TEL 11 3858 4390. GLOBALSEGSP@GLOBALSEGMG.COM.BR

MISSÃO:
Contribuir para o 
melhor gerenciamento 
dos riscos operacionais 
através de soluções 
integradas de
segurança.

VALORES:
Pro�ssionalismo, 
equilíbrio e 
transparência.

ÁREA DE 
ATUAÇÃO:

VISÃO:
Ser referência na 
qualidade dos 
serviços baseada 
na seleção, 
capacitação e 
controle dos 
colaboradores

MG

SP

RASTREAMENTO 
TECNOLOGIA
AUTOTRAC

A GLOBALSEG & QUALITY 
SÃO EMPRESAS
REGULARIZADAS 
E AUTORIZADAS PELA
POLÍCIA FEDERAL.
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segurança pública, quando percebeu que 
o mercado tem valorizado cada vez mais 
os profissionais com o diploma superior. 
“Procurei o curso para agregar mais co-
nhecimento a minha formação e estou 
muito satisfeito. Sem o curso, eu não teria 
chances de promoção”, relata.

“Quando criamos o curso, alguns em-
presários nos criticaram. Acho que faltava 
visão a eles. Hoje o curso se consolidou. 
A cada semestre novos profissionais são 
preparados, capacitados e lançados no 
mercado para exercer a função de gestores 
da segurança privada. E os empresários 
passaram a ver o curso com outro olhar. 
Empresas de segurança privada de Mi-
nas Gerais estão incentivando seus fun-
cionários a ingressar no curso. Algumas 
até custeiam parte dos estudos de alguns 
empregados”, comenta Antônio Márcio.

Muitos pensam que a gestão da segu-

rança privada é uma atividade eminente-
mente masculina. Pois essa característica 
está mudando. É crescente o interesse 
feminino pelo mercado de segurança.

Cerca de 20% da turma que se for-
mou no 1º semestre de 2011 – a 15ª do 
UniBH – são mulheres. São sete mulheres 
e 40 homens.

 E na Universidade Fumec – outra 
conceituada Instituição de Ensino Supe-
rior, localizada na Região Sul da capital 
mineira – a situação é parecida. Desde 
março de 2009, o Curso Superior de Tec-
nologia em Gestão da Segurança Privada 
é frequentado por mulheres. Da turma 
do 1º semestre, as mulheres representam 
15% do total de alunos da sala. 

Cristina Piacenza Turner, 57 anos, faz 
parte da estatística feminina que enxerga 
o curso como um bom negócio para o 

seu crescimento profissional. 
Formada em 2010 pela Fumec 
e há quatro anos atuando  no 
mercado de segurança eletrô-
nica, Cristina procurou o curso 
visando aumentar sua qualifi-
cação. 

Cristina gerencia o Depar-
tamento de Projetos Especiais 
de uma grande empresa de 
segurança eletrônica de Mi-
nas Gerais. Ela afirma que o 
título de tecnólogo lhe trouxe 
mais segurança para atuar na 
área. “Hoje me sinto mais à 
vontade para tratar de negócios 
com profissionais com curso 
superior em outras áreas. De 
segurança entendo eu”. 

Ao contrário do curso do UniBH, a 
Fumec oferece o curso a distância. A carga 
horária do curso é dividida em 75% virtu-
al e 25% presencial. “Fomos pioneiros no 
país, ao implantar esse modelo do curso 
tecnológico de Gestão de Segurança Pri-
vada a Distância. É um formato que aten-
de muito bem as características do perfil 
da atividade, porque muitos profissionais 
trabalham em turnos diferenciados, como 
as jornadas de revezamento de 12h X 36h, 
dando plantões”.

A procura pela formação superior em 
Gestão da Segurança Privada tem cres-
cido, segundo o coordenador do curso, 
professor  Fernando da Cruz Coelho. “O 
curso, que iniciou com 27 alunos, atual-
mente tem 210 matriculados. São 70% 
de segurança privada, 25% da segurança 
pública e 5% de outras áreas”.

Por estudar num curso de Educação 
a Distância (EAD), Cristina se disse sur-
presa, por achar que seria fácil. “Fiquei 
surpresa com o nível de exigência. É um 
curso apertado, que cobra muito do aluno 
e prepara o estudante para o mercado”.

Sidnei Albuquerque Pedrosa, 36 
anos, há oito na área de segurança priva-
da, conclui o curso da Fumec em julho. 
Para ele, o título de tecnólogo em gestão 
da segurança privada é fundamental para 
o profissional que lida com estratégias 
de segurança. ”O curso a distância não 
perde em nada para os presenciais. Iniciei 
a minha formação em um presencial. Por 
problemas de dificuldade para conciliar 
com os horários profissionais, optei por 
fazer o curso a distância. O curso superior 
proporciona ampla base teórica e práti-
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Cresce o número de gestores em 
segurança privada em Minas 

14

Aumenta o número de profissionais com formação superior em Segurança Privada. O curso de graduação tecnológica habilita 
para a atuação em planejamento, operação, controle de qualidade e gerenciamento em segurança privada

MERCADO

Flávia Presoti 

De olho no mercado de segu-
rança privada, profissionais 
investem em formação para 

crescer na carreira. Os bancos da facul-
dade têm sido uma opção recorrente para 
os profissionais de segurança privada que 
buscam novas qualificações. Faculdades 
oferecem cursos superiores de graduação 
tecnológica com foco em gestão da segu-
rança privada para qualificar profissionais 
e fomentar o setor que emprega quase 
meio milhão de vigilantes no país.

Reconhecidos pelo Ministério de 
Educação (MEC), os cursos Superiores 
de Tecnologia em Gestão de Segurança 
Privada têm duração de dois anos. Os 
profissionais estudantes têm acesso a um 
programa específico do segmento. O pro-
grama e as disciplinas do curso foram ela-
borados com foco em gestão para atender 
à demanda do mercado e às necessidades 
dos profissionais. 

Além disso, os cursos credenciam 
os estudantes a ingressarem na educação 
continuada – especialização, pós-gradua-
ção, MBA, mestrado e doutorado.

As estatísticas apontam para um 
segmento em ascensão. Numa rápida 
pesquisa na internet é possível verificar 
a crescente oferta de cursos de Gestão 
de Segurança Privada espalhados por 
diversas Instituições de Ensino Superior 
(IES) do país.

O Centro Universitário de Belo Ho-
rizonte (UniBH) foi a primeira instituição 
a investir na nova modalidade, em Minas 

Gerais. Desde a implantação do curso, em 
2003, a conceituada instituição lança no 
mercado entre 40 e 50 gestores por semes-
tre. O coordenador do curso, professor 
Antônio Márcio Ribeiro, revela: “boa par-
te dos estudantes que nos procuram é da 
área de segurança. São 40% da segurança 
privada, 45% da segurança pública e só 
15% que nunca passaram pela área, mas 
que percebem o crescimento do segmento 
e investem no curso para conquistar uma 
nova profissão”.

O curso do UniBH é 100% presen-
cial, com aulas à noite, de segunda a 
sexta-feira. O contato diário entre alunos 
e professores é um dos pontos altos do 
curso. Eles promovem uma troca de expe-
riências intensa, ampliando o aprendizado 
e garantindo a abordagem de temas sem-
pre atuais sobre o mercado de segurança. 

Além disso, o tecnólogo 
em Gestão de Segurança Pri-
vada graduado pelo UniBH 
pode trabalhar com seguran-
ça patrimonial no mercado 
corporativo, no setor público 
e no terceiro setor.

Foi a graduação em 
Gestão da Segurança que 
levou Ivan Eustáquio de 
Miranda, 45, a alçar voos 
mais altos na carreira. Há 
20 anos trabalhando na 
área, Ivan atribui grande 
parte da ascensão ao cargo 
de Coordenador Regional de 
Segurança de uma Institui-
ção Financeira ao diploma 
de Tecnólogo conquistado 

em 2008. 
“Participei de um processo seletivo 

com 10 candidatos, todos muito quali-
ficados. Sem dúvida, o diferencial para 
chegar à posição que eu ocupo foi o di-
ploma. O curso oferece conhecimentos e 
habilidades para analisar, criticar e atuar 
eficientemente no segmento.”

“O mercado busca profissionais cada 
vez mais qualificados. Isto é uma tendên-
cia. E com certeza o perfil dos gestores 
está mudando. As empresas estão em 
busca de gestores profissionais, e o cur-
so tecnólogo tem contribuído muito para 
mudar a realidade do mercado”, diz Ivan.

Formado em dezembro de 2010, Rô-
mulo Vinícius Ferreira, 28, é Supervisor 
de Segurança de uma grande empresa 
de segurança privada de Minas Gerais. 
Rômulo atuou durante quase oito anos na 
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ca. “As empresas não dão treinamento 
adequado aos seus profissionais. O con-
teúdo visto no curso prepara o estudante 
para fazer um bom trabalho no mercado 
e praticar o planejamento estratégico de-
talhado”, comenta.

Na capital mineira, o curso de tecnó-
logo em Gestão da Segurança Privada está 
sendo oferecido também pela Faculdade 
Novos Horizontes. A primeira turma da 
Faculdade foi iniciada em agosto de 2010. 
A segunda turma tem 50 estudantes fre-
quentando as aulas  no turno da noite. 

De acordo com o coordenador do 
curso de Tecnólogos em Gestão da Se-
gurança Privada da Faculdade Novos 
Horizonte, Tueli Rodrigues Tavares, o 
profissional da área deve ter a compre-
ensão de diversas disciplinas na área da 
Administração Empresarial, com foco na 
segurança, e do Direito, habilitado tec-
nicamente para ser gestor de segurança 

de empresas e de diversas organizações. 
“Dessa forma, ele terá a capacidade de 
propor projetos de segurança, estabele-
cendo normatizações e padronizações, 
com conhecimentos estratégicos neces-
sários para contribuir com as decisões 
das organizações privadas ou públicas”, 
afirma.

Tueli comenta ainda que os cursos 
tecnólogos surgiram para atender a 
uma demanda crescente do mercado 
por novos profissionais em um tem-
po menor. “Quem se forma em cur-
sos como esse que ofertamos é um 
profissional graduado, especializado, 
com uma formação direcionada. O 
conteúdo dos cursos tecnológicos é 
sempre atualizado de acordo com as 
demandas do mercado, o que garante 
uma consonância com os paradigmas 
atuais e uma rápida inserção no mer-
cado de trabalho. 

Curso Superior de Graduação 
tecnológica em Gestão da 

Segurança Privada
 

onde encontrar:

Centro Universitário UniBH
www.unibh.br
Mensalidade: R$499,80

Universidade Fumec
www.fumec.br
Mensalidade: R$462,00

Faculdade Novos Horizontes
www.unihorizontes.br
Mensalidade: R$529,20

MERCADOMERCADO Gestão Estratégica da Segurança Pública e Privada

GRADUAÇÃO
Tecnologia em Gestão da Segurança Privada a Distância

O curso tem como objetivo formar profissionais com conhecimentos na área de gestão 
estratégica de segurança pública e privada para atuar no planejamento e execução das 
atividades de proteção da sociedade e do patrimônio.

Público: Tecnólogos e bacharéis que pretendem se especializar em gestão estratégica 
da segurança pública e privada.

O curso visa formar profissional capaz de realizar o planejamento e o gerenciamento de 
empreendimentos, examinando e reconhecendo as potencialidades do segmento.

A modalidade a distância é uma excelente alternativa para atendimento ágil de 
qualidade aos alunos geograficamente distantes, possibilitando flexibilidade nos 
horários, local e ritmo próprio de aprendizagem com o uso de recursos pedagógicos e 
tecnológicos integrados.

O curso alterna práticas pedagógicas centradas em atividades realizadas a distância 
com utilização do ambiente virtual de aprendizagem e encontros presenciais para aulas 
expositivas, tira-dúvidas, realização de provas e aulas práticas.

Harmonia entre teoria e prática
Os cursos são coordenados por dois 
professores, sendo pelo menos um 
Doutor (conhecimentos teóricos) e 
outro mestre com destacada atuação 
profissional na área específica 
(conhecimentos práticos).

Liberdade e autonomia
Aulas presenciais dois dias por semana: 
você tem mais tempo para seus 
estudos e compromissos profissionais. 
O programa inclui atividades 
autoinstrucionais complementares para 
maior aproveitamento.

Cetificados
• Certificado de Aperfeiçoamento
• Certificado de MBA Pós - graduação 

latu sensu
• Certificado de Extensão - Módulo 

Internacional

Coordenadores
Prof. Daniel Jardim Pardini
Doutor em Administração pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e The 
Birmingham University. Atualmente é 
coordenador do Programa de Mestrado 
Profissional da Universidade FUMEC.

Prof. Fernando da Cruz Coelho
Mestre em Administração pela Universidade 
Fumec, Especialista em Estudos da 
Criminalidade e Segurança Pública  - CRISP/
UFMG e Graduado em Direito pela UFMG. 
Atualmente é coordenador do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão da Segurança 
Privada a distância (EAD) da Faculdade de 
Ciências Empresariais-FACE, da Universidade 
FUMEC.

Maiores informações 

www.fumec.br
3280-5000

Maiores informações 

www.fumec.br
3228-3060

Único em Minas a 

oferecer três certificados 

durante o programa.
Único em Minas a 

oferecer três certificados 

durante o programa.

INSCRIÇÕES 
ABERTAS

WWW.FUMEC.BR

Coordenador
Prof. Fernando da Cruz Coelho – Mestre em Administração pela Universidade FUMEC.

MBA
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Afigura do Coronel Waldyr 
vai ficar na memória de 
familiares, amigos e co-

legas de profissão. Guerreiro, lutador 
e amigo, Coronel Waldyr nasceu em 
21 de maio de 1932 e faleceu em 19 
de março de 2011.

Homem de fibra e com imensa ge-
nerosidade no coração, ele foi fundador 
do tradicional curso preparatório de 
vigilantes de Minas Gerais: o Postula-
do, que teve suas atividades encerradas 
em 2009.  

Pelo curso, passaram mais de 200 
mil vigilantes, com formação em trans-
porte de valores, reciclagem e seguran-
ça pessoal.

Fundado em 1987, o curso fez parte 
da trajetória de crescimento e sucesso 
do Sindesp-MG.

Muito diplomático e comunicativo, 
Coronel Waldyr sempre manteve um 
excelente relacionamento com todos 
os empresários do segmento.

De 1998 a 2007, ele ocupou, no 
Sindesp-MG, o cargo de diretor finan-
ceiro. Ele também ocupou a cadeira de 
presidente da Associação Brasileira de 
Cursos de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Vigilantes – ABCFAV.

Em 2008, ao conceder uma en-
trevista para a jornalista desta revista, 
Coronel Waldyr afirmou:

“O Sindesp-MG sempre deu le-
gitimidade ao segmento, informando, 
orientando, solucionando e apoiando 
o empresariado."

Desde a regulamentação da ativida-
de, os maiores problemas enfrentados 
no segmento da formação de vigilantes 
eram os da interpretação da legislação. 
Havia muita burocracia nos processos 
inerentes à compra de apetrechos e na 
emissão de autorizações, guias e certi-
ficados de segurança, necessários para 
o funcionamento da empresa.

Ao longo dos anos, esses problemas 
foram se dissolvendo e hoje contamos 
com uma legislação clara, desburocrati-
zada e que oferece acesso a informações. 
Além disso, o Sindesp-MG contribuiu 
muito para estreitar o relacionamento 

entre empresários, Polícia Federal e 
Vigilantes.

O Coronel Waldyr também sem-
pre se orgulhou ao saber que o Curso 
Preparatório de Vigilantes Postulado 
foi a primeira escola de formação de 
vigilantes a se filiar ao Sindesp-MG.

“A parceria entre o Curso e o 
Sindesp-MG sempre nos motivou, 
uma vez que o Sindesp-MG atua para 
oferecer um serviço de alto padrão ao 
segmento e combater, através da legi-
timidade, a clandestinidade no setor.”

Para o amigo Cel. Brandão, do 

HOMENAGEM
Sindesp-MG homenageia o fundador de 
um dos primeiros cursos de formação de 
vigilantes de Minas 

Flávia Presoti

Coronel Waldyr Soares de Sousa 

HOMENAGE,M
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Curso de Especialização, Preparação 
e Aperfeiçoamento de Vigilantes – Ce-
pav, o Coronel Waldyr foi um homem 
presente em todas as atividades do 
segmento, ótimo amigo, bom com-
panheiro. A lealdade era uma de suas 
principais características. “Coronel 
Waldyr contribuiu para a consolidação 
da atual legislação em vigor. Ele cola-
borou ativamente para o crescimento 
do segmento, graças a sua experiência 
na área”, diz.

Segundo Coronel Welther, em-
presário do segmento, os dois se co-
nheceram na Academia, na década de 
50, depois serviram na Polícia Militar 
por 30 anos. Reformados, eles foram 
trabalhar com a segurança privada. 
“Com o curso Postulado, ele fez um 
ótimo trabalho, colocando no mercado 
vigilantes qualificados”.

Além disso, comenta Coronel 
Welther, Coronel Waldyr foi um 
exemplo de pessoa equilibrada. “Sem-
pre muito leal a quem ele se ligava, 
ele sentia mais não se revoltava. Tive 
a felicidade de trabalhar com ele. 
Homem digno, bom pai, bom mari-
do, profissional dedicado. E foi um 
grande esportista. Na Academia, ele 
foi o atleta mais festejado, inclusive 
foi campeão mineiro de 100 metros 
rasos”, diz.  

Coronel Waldyr deixa a esposa 
Helenira Lopes de Sousa e os filhos 
Waldir, Wagner, Heloise, Helenice e 
Elaine.

“Senhor ensina-nos a orar, sem esquecer 
o trabalho. 
A dar, sem olhar a quem.
A servir, sem perguntar até quando...

A sofrer, sem magoar, seja quem for.
A progredir, sem perder a simplicidade.
A semear o bem, sem pensar nos re-
sultados...

A desculpar, sem condições.
A marchar para frente, sem contar os 
obstáculos.
A ver sem malícia...

A escutar, sem corromper os assuntos.
A falar, sem ferir.
A compreender o próximo,
Sem exigir entendimento...

A respeitar os semelhantes,
Sem reclamar consideração.
A dar o melhor de nós, além da execu-

ção do próprio dever,
Sem cobrar taxas de reconhecimento...

Senhor, fortalece em nós
A paciência para com as dificuldades 
dos outros,
Assim como precisamos da paciência 
dos outros,
Para com as nossas próprias dificul-
dades...

Ajuda-nos para que a ninguém façamos 
aquilo que não desejamos para nós...

Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer 
que a nossa felicidade mais alta será, 
invariavelmente, aquela de cumprir seus 
desígnios onde e como queiras, hoje, 
agora e sempre”.

“Devemos aceitar a chegada da cha-
mada morte, assim como o dia aceita a 
chegada da noite: tendo confiança que, 
em breve, de novo há de raiar o sol...” 

Chico Xavier

A Associação Brasileira de 
Cursos de Formação e Aperfei-
çoamento de Vigilantes (AB-
CFAV) prestou homenagem ao 
Coronel Waldyr pelo período em 
que ele foi presidente da entida-
de. O Cel. Brandão, do Cepav, 
entregou uma placa à Elaine 
Soares, filha do Cel. Waldyr. A 
cerimônia foi realizada no au-
ditório do Sindesp-MG, na pre-
sença de membros da diretoria 
da entidade. 

Família recebe homenagem no Sindesp-MG
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Considerada um dos pilares do suces-
so empresarial, por envolver o trabalho 
coletivo e a transparência na gestão, a ética 
no ambiente de trabalho é fundamental 
para manter o nível de produtividade e a 
saúde organizacional das empresas. 

Quando colocada em patamar supe-
rior, a falta de ética atrapalha o cresci-
mento da empresa e restringe o êxito na 
trajetória profissional. 

Responsabilidade, conduta íntegra e 
transparência sempre fazem bem; são va-
lores essenciais para o bem-estar coletivo. 

Para falar sobre esse assunto, a re-
vista Em Ação conversou com o pa-
lestrante comportamental, mestre em 
Administração de Empresas e autor dos 
livros “Oportunidades” e “Menos pode 
ser Mais” e do DVD “Comprometimento 
como fator de Diferenciação”, Dalmir 
Santana.

Em Ação: Como o senhor conceitua 
Ética Profissional?

Dalmir Sant’Anna: O entendimen-
to do conceito de ética profissional é 
abrangente, pois envolve a compreensão 
humana sobre princípios, valores, senti-
mentos e crenças. O princípio da ética está 
centrado no respeito em si. Acompanho 
com frequência o pensamento e os estudos 
desenvolvidos pelo sociólogo e filósofo 
Edgar Morin, que enfatiza a questão ética, 
com base em conceitos fundamentais do 
cotidiano. Esses conceitos são categorias 
mestras para serem aplicados nas carreiras 
profissionais. O indivíduo que não segue 
determinados princípios, não aceita a ética 
profissional. Quem não possui uma ética 
própria, jamais pode discutir sobre ética 
profissional.

Em Ação: Qual o papel da ética no 
ambiente de trabalho?

Dalmir Sant’Anna: O papel da éti-
ca no ambiente de trabalho é orientar o 
indivíduo para refletir sobre sua conduta. 
Muitas organizações dispõem de um có-
digo de ética escrito e compartilhado com 
os funcionários para orientar, contribuir e 
guiar o comportamento de seus parceiros, 
pensando no bem-estar coletivo. Por meio 
da minha experiência na área compor-
tamental, compreendo o funcionamento 
da ética no ambiente de trabalho. A ética 
opera como uma declaração formal que 
colabora de maneira positiva na tomada 
de decisões estratégicas. É importante des-
tacar que não há como você exigir ética 
profissional, se particularmente não colo-
car em prática o respeito próprio.

Em Ação: A falta de ética atrapalha 
o crescimento profissional?

Dalmir Sant’Anna: Além de atrapa-
lhar o crescimento das empresas, a falta 
de ética é um ingrediente responsável por 
reduzir a trajetória de êxito profissional. 
O nível de produtividade, a saúde organi-
zacional e o ambiente de trabalho sofrem 
impactos negativos, quando a falta de ética 
é colocada em patamar superior. Certa vez, 
um colega contou que um gerente constan-
temente cobrava ética da equipe, no uso do 
veículo da empresa. Até esse estágio, per-
feito. O fato negativo foi quando a esposa 
do gerente sofreu um acidente, durante o 
final de semana, dirigindo o automóvel 
da empresa. Não houve como inverter 
essa situação. A posição do gerente que 
cobrava postura ética dos liderados ficou 
nitidamente abalada. 

Em Ação: Como as empresas que 
agem sem ética são vistas pela concorrên-
cia que trabalha com ética profissional?

Dalmir Sant’Anna: Quando apresen-
to palestra para profissionais de vendas, 
gosto de enfatizar que há uma diferença 
significativa entre concorrentes e competi-
dores. Vivemos em um ambiente cada vez 
mais competitivo, veloz e com extrema 
exigência de profissionalismo. Imagine 
como seria competir em um mercado no 
qual as empresas praticassem semelhante 
estratégia competitiva, preço, ética profis-
sional, missão organizacional e legalida-
de fiscal. Como na prática não funciona 
assim, compete o entendimento de que 
podemos vencer competidores, prezando 
por abordagem prática, envolvimento e 
customização nos resultados como dife-
renciais da empresa.

Em Ação: Vivemos em um  país onde 
o mais esperto é que supostamente se dá 
melhor. Ter esse comportamento é bom 
para os negócios?

Dalmir Sant’Anna: Não acredito que 
o mais esperto seja supostamente o me-
lhor. Um acadêmico pode acreditar ser o 
mais esperto ao plagiar um trabalho ou 
conseguir “colar” em uma avaliação. 
Mas no ambiente profissional, ele 
não vai conseguir plagiar resul-
tados. Você aceitaria se sentar 
na cadeira de uma profissional 
de odontologia, após descobrir 
que o dentista ficava durante o 
período de faculdade copian-
do trabalho de outros colegas? 
Não há como ser um homem 
justo e perfeito, sem usar conti-
nuamente a ética como princípio 
de conduta na vida pessoal e no 
ambiente profissional. O erro do 
esperto é achar que todas as pes-
soas são ingênuas. Ledo engano!

ENTREVISTA
Ética no trabalho: uma 
questão de responsabilidade e 
transparência na gestão 

Entrevista com Dalmir Sant’Anna

ENTREVISTA

Em Ação: Como chegar a um com-
portamento ético?

Dalmir Sant’Anna: Há dois itens 
importantes para chegar a um compor-
tamento ético. O primeiro compete à em-
presa disseminar com maior frequência: o 
seu código de ética. Todos os integrantes 
da equipe devem entender e compreen-

der os preceitos éti-
cos da empresa. 
Nesse primeiro 
momento é pre-
ciso que a área 
de RH disponi-
bilize um tem-
po maior, du-
rante o período 
de integração, 
para que o in-
divíduo respeite 
a existência da 
diversidade e 

compreenda 
mais so-

bre a conduta que deverá aplicar no novo 
ambiente de trabalho. O segundo item que 
considero importante é o monitoramento 
da equipe de RH sobre o comportamento 
ético no ambiente de trabalho e em aspec-
tos relacionados à vida pessoal. 

Em Ação: Quais são as principais 
questões éticas com as quais os profis-
sionais se deparam no ambiente de tra-
balho?

Dalmir Sant’Anna: A incoerência 
entre discurso e ação é a questão que 
mais incomoda. Ela acomete os profis-

sionais do primeiro, do segundo e do 
terceiro setor. Promessas soltas ao 

vento não oferecem credibilidade, 
nem resultados positivos. De que 

adianta uma organização assumir 
um compromisso ético com a 

sociedade e usar produtos de 
baixa qualidade? Quando 

falamos em ética, é pre-
ciso compreender que 

não deve existir um 
enorme abismo en-
tre o discurso e a 
prática. Quando 
uma empresa 
afirma: “somos 

responsáveis”, assume a obrigatorie-
dade com funcionários, fornecedores, 
distribuidores e sociedade de acolher 
sugestões, apontamentos e reclamações 
para aprimorar seus procedimentos.

Em Ação: Dois pesos e duas medi-
das não funcionam por muito tempo. O 
empresário exige que seu funcionário 
seja mentiroso, corrupto e ladrão,  vi-
sando a lucratividade dos negócios. Por 
sua vez, o patrão apanha o funcioná-
rio roubando, corrompendo e mentindo 
dentro da empresa. Esse empresário 

está sujeito a algum tipo de penalidade?
Dalmir Sant’Anna: Recentemente 

estava dirigindo meu automóvel, quando 
percebi uma criança abrir o vidro traseiro 
e jogar uma latinha de refrigerante para 
fora do veículo que seguia à minha frente. 
Eu fiquei indignado, pois o responsável, 
nada fez diante da situação. Como não 
houve nenhuma advertência para aque-
la criança, a conduta de poluir o meio 
ambiente deve ser considerada algo na-
tural. Meu entendimento é de que não 
foi somente uma latinha jogada para fora 
do automóvel; foi o crescimento de um 
indivíduo, com o pensamento de que a 
responsabilidade de limpeza é do outro; 
de que a sustentabilidade é para os outros 
aplicarem. Se um líder exige redução de 
impostos, precisa assumir o compromisso 
de praticar a legalidade fiscal. 

Em Ação: O cenário acelerado de 
mudanças e a alta competitividade no 
mercado têm levado muitos empresários 
a perderem a ética nas negociações. É 
possível traçar estratégias de gestão de 
ética para sanar esse tipo de problema?

Dalmir Sant’Anna: No meu livro 
“Menos pode ser Mais” apresento que a 

“O Brasil vive uma fase 
de crescimento muito boa 
e vai melhorar ainda mais. 
Quem está desempregado 
nos dias de hoje é porque 
não quer trabalhar ou não 

tem qualificação.”
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multidimensionalidade do trabalho ofere-
ce a oportunidade de o profissional optar 
em ser do "time do mais" ou do "time 
do menos" e, por este motivo, não existe 
“mais ou menos”. Não há como atender 
um cliente, ser um líder, praticar ética 
“mais ou menos”. Não há como uma mu-
lher estar “mais ou menos” grávida. Para 
traçar uma estratégia de gestão coerente é 
necessário respeitar a diversidade humana, 
as competências e o comprometimento 
de intensificar o desejo de remar juntos, 
com sincronismo e para a mesma direção.

Em Ação: Práticas desleais para 
conseguir vantagens no mercado têm 
sido cada vez mais frequentes no seg-
mento de segurança privada. Que cami-
nho percorrer para combater esse tipo 
de problema?

Dalmir Sant’Anna: É realmente la-
mentável que situações de práticas des-
leais ocorram no segmento de segurança 
privada. A confiabilidade abalada de um 
cliente é como um prego cravado na ma-
deira: você pode até retirar o prego do 
local, mas a madeira ficará com marcas 
do impacto que levou. Se há entendimen-
to de que o cliente tem protestos, paga 
sempre com atraso e pratica ações ilíci-
tas, qual motivo leva você a despender 
energia, dedicação e esforço para atender 
um cliente com esse perfil? Lembre-se 
sempre de uma frase minha: “Jogue bola 
com pessoas ruins e você será visto como 
um fraco. Jogue bola com pessoas compe-
tentes e você levantará o troféu com elas”. 
Com quem você está jogando bola? Com 
perdedores ou com vitoriosos?

Em Ação: Podemos dizer que a Ges-
tão da Ética nos negócios e nas relações 
de trabalho é considerada um dos pilares 
das empresas?

Dalmir Sant’Anna: Com base nos 

estudos que realizo na área de gestão com 
pessoas, é possível afirmar que a Gestão da 
Ética é um dos pilares do sucesso empre-
sarial. A ética envolve o trabalho coletivo 
e a transparência na gestão internamente 
e ultrapassando os muros da organização. 
Quando uma empresa realiza treinamentos, 
coloca em prática uma troca de experi-
ências. Gera um ambiente propício para 
dialogar sobre conflitos de interesses pes-
soais, assédios sexual e moral, pagamen-
tos impróprios, segurança no ambiente de 
trabalho e nepotismo. Há quanto tempo sua 
equipe não é treinada sobre esses assuntos? 
O que impede você de colocar esses tópicos 
em pauta durante uma reunião?

Em Ação: O comportamento e os 
valores das empresas repercutem direta-
mente nas relações com clientes?

Dalmir Sant’Anna: Não tenho dúvi-
da nenhuma do quanto o comportamento 
das empresas repercute na relação com 
os clientes. Lembro que certa ocasião es-
tava fazendo uma compra numa loja de 
material de construção. Então observei 
o proprietário reclamar de maneira triste 
para um representante comercial que um 
fornecedor tinha enviado o dobro da quan-
tidade de mercadoria solicitada. Em vez 
de oferecer uma solução para o cliente, o 
representante passou a falar negativamen-
te da própria empresa. Fiquei impressiona-
do! Em alta voz, o representante alegou: 
“Naquela empresa somente trabalha gente 
desqualificada, despreparada, improdu-
tiva e com falta de ética. Lá fazem tudo 
errado”. Faça a seguinte reflexão: se na 
empresa em que esse representante atua 
somente trabalham profissionais assim, 
quem é essa pessoa?

Em Ação: De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Ética Concorrencial (Etco), 
em negociações comerciais, o grande 

negócio é ser ético, embora o compor-
tamento antiético possa levar a vendas 
imediatas. Qual a sua opinião sobre as-
sumir um comportamento antiético para 
obter vantagens, como vendas imediatas?

Dalmir Sant’Anna: Um profissional 
pode vender ao praticar comportamentos 
antiéticos, fazer comentários incoerentes 
sobre competidores ou manipular infor-
mações sobre seus produtos, mas quan-
do é que uma venda termina? Você pode 
responder que é quando o cliente paga a 
duplicata ou recebe a mercadoria. Nega-
tivo! Jamais se esqueça de que uma venda 
somente termina, quando o cliente volta 
a comprar de você. Ao passar por experi-
ências negativas, o consumidor dissemina 
para uma enorme quantidade de situações 
frustrantes e expectativas incoerentes oca-
sionadas com a venda. Vender é uma arte 
que exige compromisso com o cliente, 
responsabilidade sobre suas ações e desejo 
constante de superar expectativas.

Em Ação: Com o tempo, pessoas 
que costumam ter conduta antiética no 
ambiente de trabalho podem ver sua re-
putação sofrer consequências?

Dalmir Sant’Anna: O comportamen-
to antiético não somente afeta a reputação, 
como faz o profissional fechar portas de 
indicações. Grande parte da procura por 
palestras que a minha equipe recebe no 
escritório resulta de indicações de clien-
tes. Muitas vezes, vencer com coerência 
é mais lento, entretanto os resultados con-
sistem no profissionalismo. A capacidade 
de transformar um problema em solução 
pode ser a diferença para quem deseja 
abrir portas e descobrir oportunidades. 
Como enfatiza Machado de Assis: “Há 
pessoas que choram por saber que as rosas 
têm espinho; há outras que sorriem por 
saber que os espinhos têm rosas!”. 

ENTREVISTAENTREVISTA
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Simplicidade 
à moda antiga

Flávia Presoti

Comprometimento no trabalho: 
as faces de um fator de sucesso 
das organizações

Diminuição da produção, 
atrasos nas entregas dos 
trabalhos, faltas constan-

tes, retrabalho, conversas prolongadas 
ao telefone, principalmente na ausên-
cia da chefia. Não há nada mais irri-
tante e improdutivo em um ambien-
te de trabalho do que essas e outras 
atitudes que confirmam a total falta 
de comprometimento do funcionário 
com os propósitos da organização.

Mas o que leva um funcionário 
a agir dessa forma? O problema é da 
chefia ou da equipe? É possível trans-
formar essa falta de comprometimen-
to? O não cumprimento das obriga-
ções no ambiente de trabalho implica 
atrasos nos projetos ou força os outros 
a ter de dar o sangue para assegurar o 
cumprimento dos negócios?

Segundo a consultora Gislene 
Maria Dias da Rocha, quando o fun-
cionário se sente dono do seu trabalho 
e pode executá-lo de forma persona-
lizada; quando se envolve na ativida-
de, ele emite opinião, sente-se ativo, 
é elogiado e respeitado e, acima de 
tudo, ouvido, a produção certamente 
aumenta.

Gislene explica que, quando uma 
pessoa deixa de fazer o seu trabalho 
em um setor, as outras ficam sobre-
carregadas, gerando insatisfação nos 
envolvidos.

Para Júlio César Faria Machado, 
educador e pesquisador do compor-
tamento humano, quem está acos-
tumado a cumprir suas obrigações 

sofre muito com as pessoas que não 
agem com igual responsabilidade, 
porque costumam ser tachadas de 
puxa-saco ou passam por outro tipo 
de Bullying. “Creio que o efeito mais 
nocivo causado pelos “descomprome-
tidos” não seja o descumprimento de 
suas obrigações, mas a sua resistên-
cia às mudanças e às inovações que 
impliquem exigência de uma maior 
mobilização”.

Essas pessoas, diz Júlio, travam 
o crescimento da empresa, pois, seu 
objetivo oculto não é servir à orga-
nização, mas servir-se dela. “Então, 
o máximo que puderem sugar e até 
extorquir da empresa, elas farão. É o 
tipo “morcegão”. O pior, nesse caso, é 
a miopia da empresa que não enxerga 
esses não comprometidos, deixando 
que aconteça essa descompensação e 
o sacrifício de alguns”, relata.

Dentre os fatores que levam as 
pessoas a serem descomprometidas 
com o trabalho, os especialistas des-
tacam:

• monotonia da tarefa;
• o fato de o trabalho estar geral-

mente desconectado do talento e da 
vocação de cada um;

•  a falta de perspectiva de ascensão;
• o fato de as pessoas serem edu-

cadas para o mercado do trabalho e 
não para o mundo do trabalho. 

Um cenário de cobrança intensa, 
mas de baixo resultado, o não gostar 
do que faz e a vontade de mudar de 
emprego também figuram na lista dos 

fatores que contribuem para aumentar 
a falta de comprometimento com o 
trabalho.

Envolver o setor responsável pela 
Gestão de Pessoas para entender o 
que realmente está acontecendo é fun-
damental para ajudar a transformar 
o problema em soluções, comenta 
Gislene Rocha.

Há maneiras de questionar o fun-
cionário descomprometido sobre o 
que está acontecendo. Ao ser infor-
mado que o seu comprometimento 
está aquém do esperado, deve ser 
solicitado que ele dê sugestões que 
possam contribuir para a melhoria 
do comprometimento com o trabalho.

Além disso, a chefia também 
pode estipular objetivos que devem 
ser alcançados pelo funcionário des-
comprometido ou até mesmo pode 
mudá-lo de tarefa.

Gislene também recomenda aos 
líderes que olhem aquele funcionário 
como um indivíduo. O que é bom para 
um pode não ser o mesmo para outro.

Por sua vez, Júlio Machado enten-
de que o empresário deve questionar 
os seguintes pontos: qual é a razão de 
ser da sua empresa? Qual a visão que 
o empresário tem do seu negócio? Seu 
negócio existe só para ganhar dinhei-
ro? Qual a sua visão sobre as pessoas 
que trabalham na sua empresa: são 
mão de obra ou colaboradores?

“O convite é para a humanização 
do ambiente de trabalho. Com isso, 
os empregados proporcionam muita 

É preciso entender os motivos da falta de interesse do empregado. 
Especialistas analisam as causas de um problema que pode travar o crescimento da empresa.

RHRH

lucratividade para a empresa, sabendo 
que vão ganhar com isso de diversas 
formas”.

Investir em treinamentos compor-
tamentais e capacitação profissional 
dá retorno rápido. “A maioria dos em-
pregados não chega “pronta” (com a 
consciência no trabalho)”, daí a ne-
cessidade dos investimentos em trei-
namentos”, analisa Júlio Machado.

Pesquisa da Consultoria Right 
Management aponta que 50% dos 
funcionários trabalham descompro-
metidos. “É um número muito alto, 
mas que representa a realidade. É 
grande o número de pessoas que tra-
balham para pagar contas, mudam 

de trabalho pela oferta e não encon-
tram um trabalho que seja prazeroso. 
Acredito que a falta de qualificação e 
o comodismo também entrem nessa 
estatística. No momento em que as 
pessoas conseguirem se encontrar e 
perceberem que o trabalho pode ser 
uma tarefa gratificante em sua vida, 
empresas e empregados vão agrade-
cer”, analisa Gislene.

Programas de alta performance 
ajudam a gerar funcionários mais 
comprometidos, mas é comum acon-
tecer de alguns serem desligados da 
empresa após os programas, por não 
apresentarem os resultados esperados 
após determinado tempo. “Acredito 

que esses programas possam ajudar a 
separar os que querem colaborar dos 
que não querem”, diz.

Júlio Machado entende que o 
comprometimento do empregado 
tem mais a ver com a motivação do 
que com as habilidades técnicas. 
“Treinamentos comportamentais 
podem ajudar muito na educação 
para o trabalho, no resgate do valor 
e da autoestima do trabalhador. Se a 
empresa faz isso por seu funcionário, 
a gratidão se desenvolve nessa rela-
ção, fazendo com que o empregado 
queira retribuir o “amor” recebido”, 
analisa o pesquisador do comporta-
mento humano.
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Gislene Maria Dias da Rocha 
é consultora organizacional

Prof. Júlio Machado é educador 
e pesquisador do comportamento 
humano.
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ARTIGOARTIGO
Cuidado com práticas do tipo 
“comando-controle”. Há outra 
forma de gerenciar equipes e obter 
melhores resultados

Acompetitividade e a necessi-
dade por eficiência ou mesmo 
por mera sobrevivência têm 

aumentado a importância da boa gestão das 
equipes de trabalho. Não basta somente ad-
ministrar com visão de mercado; é preciso 
estabelecer constantes diferenciações e van-
tagens competitivas, como resultado da boa 
prática de gerenciamento de pessoas.

Afinal, é comum uma companhia na sua 
organização de trabalho possuir infraestru-
tura e modelo de gestão similar aos de seus 
concorrentes. Quando há diferenças, são em 
função do capital investido e da tecnologia 
utilizada, ou seja, variações relativas ao por-
te do negócio. Isto significa que se tivermos 
duas empresas semelhantes e concorrentes 
diretas, podemos ter organizações parecidas, 
porém seus resultados serão diferentes, pois 
a balança pende em função das pessoas e de 
sua gestão. É sabido: não é por haver duas 
empresas iguais em conhecimento, departa-
mentos, tecnologia e processos, que haverá 
os mesmos desempenhos e resultados. Ali-
ás, essa divergência acontece inclusive na 
própria companhia, quando comparamos a 
eficiência entre equipes. Certamente o modo 
como as pessoas e seus trabalhos são geren-
ciados, estimulados e liderados ocasionam 
resultados distintos.

Assim, mais do que nunca é preciso 
desenvolver a competência gerencial. A 
questão é que nem todo mundo empreende 
por ser bom gestor de pessoas. Normalmente 
se empreende em função de características 
específicas atreladas à realização do negó-
cio. Só que não serão apenas elas que trarão 
prosperidade e renda ascendente. Com a em-
presa em crescimento, em algum momento 
será inevitável gerenciar pessoas e processos 
de forma descentralizada – apesar de ser o 
olho do dono que engorda o gado, não é 
possível acompanhar “in loco” tudo e todos. 

É preciso haver a implementação de cargos 
intermediários entre direção e operação.

Nesse momento, o empresário come-
ça a exercitar suas habilidades gerenciais 
com as equipes. Aí pode estar a crise e o 
atravancamento do crescimento. Há o risco 
iminente de o empreendedor se transformar 
num pejorativo “chefe”, mesmo sendo um 
administrador sensato e organizado. Nota-
se essa transformação, quando ele pratica o 
modelo simples e antigo de gerenciar, base-
ado no chamado “comando-controle”. Com 
isso a sua gestão fica reduzida à montagem 
e ao planejamento dos processos, à inclusão 
das pessoas e da chefia controlada. O ponto 
é que a gestão por “comando-controle” esti-
mula comportamentos reativos, burocráticos 
e normativos na equipe. É essa postura que 
desencoraja a iniciativa, a inovação e a agi-
lidade da equipe: atitudes importantes para a 
geração em grupo de ideias em propulsão, de 
novos processos e de propostas de mercado.

Poderia ser diferente. O empreendedor 
poderia adotar outra estratégia para efetiva-
mente liderar pessoas e seu desenvolvimen-

to. Quando excessivamente trabalhado, o 
“comando-controle” passa um recado claro 
para a equipe “chefiada”. A boa lideran-
ça deve estimular integração entre pesso-
as, troca de experiências, cumplicidade e 
cooperação pela via da proximidade dos 
níveis organizacionais, do relacionamento 
interno e do investimento em capacitação e 
treinamento. Pessoas são produtivas, quan-
do, além de terem suas tarefas e processos 
bem-planejados, elas convivem, além de 
trabalhar. E pela via da convivência, a tro-
ca é naturalmente maior, o sentimento de 
pertencimento surge, a unicidade é criada 
e, com ela, cria-se algo muito forte: a iden-
tidade das pessoas com a empresa. Esse é o 
caminho da verdadeira motivação, que não 
vem de palestras pontuais ou campanhas de 
incentivo; vem da construção de motivos 
e de significados que envolvem pessoas e 
suas atividades com a missão da empresa.

Profissionais alinhados, treinados, in-
tegrados e motivados são fortes geradores 
de propostas de mercado. Ao contrário da 
argumentação defensiva dos seguidores do 
modelo tradicional, ao investir nas pessoas 
desta forma, com planejamento e controle 
– neste caso, controle como meio de men-
surabilidade e, consequentemente, base para 
prática da meritocracia –, consegue-se a 
criação e a manutenção de alta performance 
no desempenho da equipe. Assim, atinge-se 
um nível de iniciativa, inovação e agilidade 
difíceis de serem alcançados e reproduzidos 
em companhias que praticam o “coman-
do-controle”.  A atuação superior acontece, 
porque todos trabalham para todos e a chave 
para implementá-la vem da prática das cinco 
competências de gestão: planejamento, con-
trole, treinamento, integração e motivação. 
Realmente exige esforço ensinar, orientar e 
servir a equipe. Mas este deve ser o caminho 
da liderança.

Marcelo Miyashita, consultor, líder e palestrante da Miyashita Consulting, é professor de marketing em cursos de pós e MBA, 
leciona na Cásper Líbero, FIA-USP e Madia. contato@consultoriademarketing.com.br
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Investir em programas de trei-
namento para capacitar pro-
fissionais em outras línguas 

é a proposta do Sindesp-MG para os 
empresários da segurança privada.

Em parceria com a tradicional 
escola de Idiomas Luziana Lanna, 
aulas de espanhol estão sendo minis-
tradas, todas as segundas e quintas-
feiras, desde 16 de maio, na sede do 
Sindesp-MG.

Ao ideia do Sindesp-MG de im-
plantar o programa de treinamen-
to em espanhol vai ao encontro da 
tendência da globalização mundial 
que tem exigido cada vez mais a co-
municação entre pessoas de idiomas 
distintos.

Nos negócios, a comunicação em 
outro idioma é uma tendência cada 
vez mais presente. 

Segundo Edson Pinto Neto, pre-
sidente do Sindesp-MG, o investi-
mento no programa de treinamento 
em espanhol busca capacitar os em-
presários para se comunicar nas mais 
diversas situações cotidianas ou de 
trabalho, no Brasil ou no exterior.

A língua espanhola foi a escolhi-
da para iniciar o programa de treina-
mento por ser a terceira mais falada 
no mundo e por ser o idioma oficial 
em mais de 20 países: Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru, Uruguai, Venezue-
la, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicarágua, 
Panamá, Porto Rico, República Do-
minicana, México, Espanha e parte 
das Ilhas Filipinas.

O espanhol é ainda a língua 
pertencente ao Mercosul, bloco de 
integração econômico formado pelo 
Brasil, Argentina, Uruguai e Para-
guai.

A base do curso é a aprendiza-
gem por processos comunicativos. 
Com o apoio de um vasto material 
didático, o aluno trabalha com as 
quatro habilidades: compreensão 
auditiva, leitura, produção oral e 
produção escrita. 

A convite do proprie-
tário do Cepav, Coronel 
Brandão, a diretoria do 
Sindesp-MG fez uma visita 
à sede do Curso de Especia-
lização e Aperfeiçoamento 
de Vigilantes (CEPAV), no 
dia 10 de junho.

 
Além de conhecer as 

dependências da Escola, no 
encontro os membros da di-
retoria participaram de um 
happy hour com direito a se 
deliciar com vários pratos 
típicos de comida de boteco.

Há 35 anos no merca-
do mineiro, o CEPAV está 
autorizado pela Polícia Fe-
deral a ministrar cursos de 
formação de vigilantes pa-
trimoniais e de transporte 
de valores, de reciclagem, 
de escolta armada, de se-
gurança pessoal e outros 
ligados à área da segurança 
privada.

 
Além da sede em Belo 

Horizonte, o CEPAV tem 
filiais em Juiz de Fora e 
Uberlândia.

Aulas de espanhol para empresários 
das filiadas ao Sindesp-MG

SINDFAZSINDFAZ

grupomagnus .com.br 

,

Diretoria do Sindesp-MG visita 
dependências do CEPAV, em BH 

NOTANOTA
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Antonio Celso Ribeiro Brasiliano é doutor em Inteligência Estratégia pela Universidade Marne de La Valleé – Paris – França e 
Diretor da Brasiliano & Associados. abrasiliano@brasiliano.com.br 

ARTIGOARTIGOPensar “fora da caixa”: 
exigência da visão 
antecipatória para 
o gestor de riscos

A realização da Copa do 
Mundo de Futebol, em 
2014, e dos Jogos Olím-

picos do Rio de Janeiro, em 2016, 
abrem a oportunidade para o Brasil 
subir de patamar na gestão da seguran-
ça pública. Além das exigências espe-
cíficas para a prevenção de ocorrências 
nos estádios e nas arenas olímpicas, 
tanto a Federa-
ção Internacional 
de Futebol (Fifa) 
quanto o Comitê 
Olímpico Inter-
nacional (COI) 
estabelecem um 
marco regulatório 
que cobra inten-
sa coordenação 
de esforços, des-
de as etapas ini-
ciais, de desenho 
dos projetos até 
os planos de ge-
renciamento du-
rante os dois me-
gaeventos. Neste 
sentido, a Copa 
e as Olimpíadas 
podem deixar um 
importante legado social, estimulan-
do o amadurecimento da governança 
compartilhada em segurança.

A inovação é a capacidade de ima-
ginar conceitos drasticamente diferen-
tes ou maneiras completamente novas 
de diferenciar conceitos existentes. 
Assim, a inovação é a chave para a 
criação da nova riqueza. Isso signifi-

ca, fazendo uma comparação, que os 
gestores de riscos devem possuir uma 
visão holística; devem ter a capacidade 
de pensar de forma prospectiva, FORA 
DA CAIXA. O pensar fora da caixa 
obriga o gestor de riscos a enxergar 
coisas além do alcance comum, a não 
dogmatizar processos e estratégias de 
segurança empresarial e a raciocinar 

com base em novos conceitos, capazes 
de suportar os riscos que hoje são de 
extrema dinamicidade. 

A área de riscos dos grandes even-
tos que vão acontecer no Brasil deve 
ter a capacidade de imaginar formas 
não ortodoxas de revigorar o conceito 
preventivo. Esse enfoque é estratégico, 
pois além de mitigar condições inse-

guras em inúmeros processos, possui 
como alavanca estratégica o gerencia-
mento de situações de contingência. O 
grande problema da contingência é a 
aceitação de que o risco existe e que 
pode acontecer.

Visão de futuro significa proativi-
dade, a qual não é amplamente prati-
cada pelos gestores de riscos. Quando 

as coisas estão indo 
bem, o gerenciamen-
to caminha sem se 
antecipar e quando 
as coisas estão indo 
mal, é muito tarde 
para reagir. Neste 
caso, é necessária 
uma ação rápida, em 
regime de urgência.  
No entanto, a reação 
não é um fim em si 
mesmo.  Ainda que 
desejável em curto 
prazo, a reação não 
leva a nenhum lugar, 
caso não esteja dire-
cionada. Como disse 
Sêneca, “não existe 
vento favorável para 

o homem que não sabe para onde ele 
está indo”. Somente a antecipação 
aponta o caminho para a ação e dá, 
duplamente, sentido e direção. O que 
significa ter visão prospectiva.

  Passo minha mensagem para os 
gestores de riscos: que eles reflitam no 
intuito de buscar, por meio de proces-
sos estruturados, a visão prospectiva; 
a visão antecipatória.

xx
xx

xx
xx

x

NTE OM  DA ET  R PA OP LE ICD IAO  L FE E

P D EA RD AA LZ  I RO ATU

SEGURANÇA

PRIVADA

SEGURANÇA ARMADA

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SISTEMA OLHO ATIVO - NOVO

SEGURANÇA DESARMADA

CONSULTORIA EM SEGURANÇA

EMPRESA

CERTIFICADO Nº

Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância 
do Estado de Minas Gerais

077/2010

MG SEG

PROTEGER E SERVIR

Fone: 31 3309 9070
E-mail: mgseg@mgseg.com.br | Site: www.mgseg.com.br

R. Fausto Alvim, 272 | B Calafate | BH/MG | CEP: 30.411-545
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Simplicidade 
à moda antiga

33

GASTRONOMIAGASTRONOMIA

O inverno e 
a cozinha ClaUDia Porto

Professora de Gastronomia, especialista em cozinha francesa, 
mediterrânea, técnicas de cozinha, interface da gastronomia 

com a nutrição e coordenadora da Una Gourmet

Bolo - CoMPota De MaÇÃS
• 2 kg de maçãs
• 300 g de passas sem sementes
• 200 mL de conhaque
• Especiarias a gosto (cravo, canela ou aniz estrelado)
• 01 garrafa de vinho branco seco
• 100 g de açúcar refinado

Modo de Preparo
• Ponha as passas de véspera para inchar 
no conhaque
• Prepare uma água com suco de limão 
para reservar as maçãs 
• Descasque as maçãs e corte-as em quar-
tos, tirando as sementes e o talo
• Coloque os quartos das maçãs na água 
de limão para não escurecer
• Corte cada quarto ao meio
• Disponha estes pedaços numa frigidei-
ra antiaderente, espalhando entre eles as 
passas escorridas (reserve o conhaque) e 
a especiaria escolhida. Cubra com vinho 
(somente o necessário para cobrir)
• À medida que as maçãs forem cozinhan-
do, comprima-as com uma espátula, for-
mando um bolo sem espaços vazios

• Vá adicionando o restante do vinho aos 
poucos e continue comprimindo o bolo de 
maçãs para que fique compacto
• Ao acrescentar o último copo de vinho, 
dilua o açúcar nele 
• Espere que o líquido seque bem e que o 
bolo esteja bem compacto
• Leve a frigideira à geladeira, mantendo-a 
por 8 horas 
• Sirva o bolo gelado, cortando-o em fatias 
e flambe com o conhaque onde foram ma-
rinadas as passas

Dica da cozinheira
• A adição de açúcar não é necessária, caso 
se queira uma sobremesa mais dietética
• Acompanhado de creme chantilly ou de 
sorvete, o bolo fica maravilhoso.

Considerar a sazonalidade dos 
ingredientes não é algo tão 
claro para o brasileiro, quan-

to para quem vive em países de estações 
mais bem-definidas. Lá a oferta dos pro-
dutos fica condicionada a esta ou àquela 
estação. Assim, o acesso a alimentos fica 
restrito, porque muitos itens acabam desa-
parecendo, dependendo da época em que 
são procurados. 

É verdade que o Brasil é um país aben-
çoado por um clima propício à produção 
abundante. Mesmo assim, é bom ficar 
atento. Os alimentos no Brasil variam sim 
de acordo com as épocas em que são pro-
duzidos. Além da quantidade, a intensidade 
de sabores varia nas diferentes estações. 
Esta percepção é determinante para ajudar 
a manter uma mesa farta, barata e com 
produtos muito, mas muito mais saborosos.

Outra tendência é clara: no verão, as 
mulheres tendem a preferir pratos mais 
leves e a atentar para uma alimentação que 
ajude a manter a silhueta. Já no inverno há 
o abuso dos pratos gordos e mais pesados. 
Esse aumento de consumo é apoiado na 
ideia genérica e real de que no frio ocorre 
o maior dispêndio de energia para manter a 
temperatura do corpo e, com isto, consome-
-se mais.

Está claro que existe um frio de inverno 
no Brasil. As diferenças de temperatura, no 
entanto, são bem menos intensas que as que 
ocorrem todo ano em outros países. Logo, 
é preciso tomar cuidado com a alimentação 
em todas as épocas. Este é um bom critério 
para manter a saúde, que infelizmente sem-
pre está ligada a variações estéticas, como a 
da massa corporal (ou do peso).

A receita sugerida para o inverno é de 

uma simplicidade absoluta e com resultado 
surpreendente. 

Basta optar por um prato bem leve, 
baseado em simples maçãs cozidas, mas 
cozidas em vinho branco com especiarias 
e depois flambadas em conhaque. Este 
aporte alcoólico é muito adequado para 
o inverno e representa um ganho de sa-
bor inimaginável. Também a sugestão de 
acompanhar o bolo com um lindo creme 
chantilly incorpora gorduras ao conjunto, 
mas sem exageros. O prato fica nadando 
em gorduras excessivas e desnecessárias.

Saboreie o bolo! Quando chegar o 
verão, adote a receita sem flambagem ou 
acompanhamento, como parte de uma dieta 
desintoxicante. 

Afinal, o bolo-compota de maçãs é 
uma sobremesa de grande auxílio na re-
dução da ingestão de calorias.
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Empresas filiadas ao SINDESP-MG

A obra mostra que nenhum profissional é insubstituí-
vel, por mais competente e responsável que seja, mas 
que é possível encontrar as ferramentas necessárias 
para se tornar indispensável. O autor classifica como 
“elementos-chave” as pessoas inventivas, com grande 
capacidade de liderança, que buscam soluções inéditas 
para cada problema que surge no trabalho.
Autor: Seth Godin
Editora: Agir
Páginas: 312

Marketing, governança corporativa, terceirização, mo-
dismos, tecnologia da informação e sustentabilidade são 
alguns dos temas esmiuçados no livro. A sustentabilidade 
é tratada pelos autores como um dos grandes desafios 
do século 21.
Autores: Paulo Buchsbaum e Márcio Buchsbaum
Editora: Cengage Learning
Páginas: 546

Você é Indispensável? Administração na Prática 
LIVRO LIVRO

Sindesp-MG recomenda

CULTURACULTURA
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Os principais fatOs que marcaram 2010

seac-mG prOmOVe ampLa prOGramaÇÃO De cursOs e De paLestras em 2011

www.seacmg.com.br

Os números não mentem. Diversos foram os serviços e ativi-
dades oferecidos, em 2010,  às empresas associadas pela atual 
Gestão do Seac-MG.

À frente da entidade até 2014, a Gestão Portas Abertas, que 
tem como uma de suas principais metas  a melhoria contínua 
na qualidade e prestação dos serviços, apresenta o  balanço  
referente ao período de novembro de 2009 a dezembro de 
2010.

reuniões do conselho de administração       39
assembleia Geral extraordinária (aGe)      41
novos associados        07
selo de idoneidade fiscal      2200
serviço médico-Ocupacional (exames)     256
eventos seac-mG        04
eventos ciemg(*)        132
Balanço Gestão portas abertas       06
Boletim Virtual         08
acessos ao site seac                41.808
(*) Média de eventos promovidos pelo Ciemg e divulgados para as empre-
sas associadas ao Seac-MG que aderiram ao convênio Seac-MG/ Ciemg.

parceria sindeac-BH/seac-mG em destaque

A parceria entre Sindeac e Seac também merece ser comemo-
rada, lembrou o presidente da entidade. “Há cerca de seis anos 
foi criada essa parceria e, a cada ano que passa, temos consegui-
do melhorar o atendimento em virtude da parceria Sindeac-BH/
Seac-MG. As duas presidências entendem que o objetivo comum 
é lutar pela categoria ligada  ao asseio e à conservação. Em razão  
desse entendimento, foi possível fazer essa parceria”, explica.

cOnquistas em 2011 DeVem superar 2010
Setor de fisioterapia receberá mais equipamentos

Para 2011, novas conquistas já estão sendo feitas e cerca de 
R$100 mil serão investidos no Departamento Médico. Entre elas, 
destaca-se a aquisição de mais três aparelhos para diagnóstico e 
tratamento fisioterapêutico, com um investimento aproximado 
de R$ 40 mil. De acordo com o fisioterapeuta responsável técnico 
pelo setor, Dr. Marcelo Torchia, “os novos aparelhos aumentarão 
as possibilidades de diagnósticos e de tratamento”. O aparelho de 
Baropodometria, para análise da pisada e da marcha do funcio-
nário, vai diagnosticar de forma mais precisa todas as alterações 
que podem levar ao aparecimento de lesões. Outro aparelho que 
vai melhorar o tratamento das lesões é a Plataforma Vibratória, 
com tecnologia desenvolvida pela NASA. Por fim, a Câmara Ter-
mográfica, um aparelho que pode fazer a imagem da tempera-
tura corporal nos locais de dor e identificar possíveis processos 
inflamatórios.


