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São frequentes as oportunidades com que vemos notícias veiculando o
crescimento do setor de segurança privada. Ocorre que estamos enfrentando um fenômeno que merece uma séria reflexão dos agentes que atuam
no segmento. Antes de ser simplesmente publicado como uma boa-nova, o
anunciado crescimento registra uma proliferação desordenada de empresas
sem nenhum respaldo. Na verdade, em vez de reflexão, o assunto requer
profundos debates e ações corretivas de mercado.
Dados recentes revelam que em Minas Gerais foram registradas 48 empresas, nos últimos cinco anos. No mesmo período, 28 empresas tiveram
suas atividades encerradas. Portanto, deduz-se que as iniciativas empreendedoras no segmento são inversamente proporcionais à capacidade de
gerenciamento de seus protagonistas. O fenômeno decorre basicamente de
fatores muito familiares para nós: falta de planejamento estratégico, desconhecimento da atividade e política comercial particularmente baseada em
preços aviltantes.
De maneira geral, o quadro atual nos sugere uma mudança de atitude, a
começar por novas práticas concorrenciais. É preciso refutar o preço inexequível, a subestimativa de custos e a ausência de procedimentos para a
melhoria de qualidade e a capacitação dos gestores.
Sabemos que não se edifica um empreendimento a partir de ações meramente voluntariosas. Aqueles que se dispõem a investir no setor devem ter
em conta que sucesso imediato não passa de miragem ou sonho de uma noite de verão. Devemos nos conscientizar de que o investimento em recursos
humanos e a adoção de preços exequíveis balizando propostas são condições essenciais para a sobrevivência de nossas empresas. Caso contrário,
iremos testemunhar falsas percepções de mercado e indicadores que vão
continuar mascarando uma realidade que nada tem de confortável.
Boa leitura!
Edson Pinto Neto
Presidente do Sindesp-MG
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A Segurança Privada somente pode ser 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
clandestinas e/ou irregulares, poderão levar o contratante a
responder criminalmente pelo fato.

Campanha contra a segurança clandestina.

CONTRATE CORRETAMENTE!

Realização:

Solicite ao Sindesp MG o Guia de Orientação ao tomador de Serviços de Segurança Privada.

DISQUE DENÚNCIA: (31) 3270-1300 | (32) 3216.5734 | (34) 3212.4795 | (38) 3216.8477
Apoio:
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Crescimento desordenado
no setor de segurança

A

Arquivo CYB

proliferação de forma
indevida de empresas
de segurança privada
em Minas Gerais tem trazido sérios prejuízos para o segmento. O
fechamento de inúmeras empresas
em pouco tempo demonstra que
o segmento se encontra diante de
um cenário de crescimento desordenado.
Um levantamento realizado
pelo Sindicato das Empresas de
Segurança Privada de Minas Gerais (Sindesp-MG) revela dados
preocupantes. Em Minas Gerais,
foram registradas 48 empresas ,
nos últimos cinco anos. No mesmo período, 28 empresas tiveram
suas atividades encerradas.
Paralelamente a clandestinidade cresce.
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E a vida de milhares de inocentes
corre risco. Atualmente o estado
tem 25 mil vigilantes legalizados
e aproximadamente 150 mil trabalhando na clandestinidade, de
acordo com dados do Sindicato
dos Vigilantes de Minas Gerais
(Sinvig-MG).
Segundo o presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto Neto, a
realidade vivida pelo segmento
da segurança privada em Minas
demonstra despreparo e falta de
planejamento estratégico, desconhecimento sobre as particularidades da atividade, falta de política comercial – especialmente pela
oferta de preços inexequíveis.
São estes os fatores que colocam em risco a saúde da empresa e,
consequentemente,
deni-

grem a imagem da atividade no
mercado.
Edson explica que a estrutura
organizacional e administrativa
de uma empresa de segurança
requer um alto nível de conhecimento e profissionalismo. Cuidar
da segurança de pessoas e patrimônios obviamente exige muita responsabilidade, além de um
investimento compatível com o
custo do serviço.
“Infelizmente algumas empresas ainda não alcançaram a
excelência em gestão. O despreparo administrativo e financeiro
ou mesmo a irresponsabilidade
de alguns aventureiros que agem
com má-fé geram a incapacidade
da empresa de formar um preço
competitivo. Das empresas que
fecharam suas portas nos
últimos cinco anos,
60% foi por motivo de falência”, diz.

Para o assessor jurídico do
Sindesp-MG, José Costa Jorge,
o quadro atual necessita de uma
mudança de atitude, o investimento em recursos humanos e o
cumprimento com todas as obrigações de um prestador de serviço, como determina a lei, faz toda
a diferença para que a empresa se
mantenha no mercado e o segmento tenha um crescimento
ordenado.
“Além disso, é preciso
refutar
o

O despreparo administrativo e financeiro ou mesmo
a irresponsabilidade de
alguns aventureiros geram
a incapacidade da empresa de formar um preço
competitivo.
preço inexequível, a subestimativa de custos e a ausência de
procedimentos para a melhoria de qualidade e a capacitação dos gestores.”
Investimento, em qual seja
o setor, não é sinônimo de
sucesso imediato. Não
existe mágica. “Para
crescer com seriedade é preciso ter
conhecimento pleno
sobre a atividade, preparo financeiro para os custos iniciais
e cumprir as obrigações fiscais,
tributárias e trabalhistas, assim
como concorrer honestamente, apresentando propostas
financeiras que integram
salários e benefícios dos
funcionários,

conforme discriminado na
Convenção Coletiva. Esta é a
obrigação de qualquer prestador
de serviço”, alerta o presidente
do Sindesp-MG.
Sobre a atividade de Segurança Privada:
A atividade de segurança
privada é regulamentada pela
Lei nº 7.102/1983. Conforme
a legislação, toda empresa de
segurança é obrigada a se enquadrar nos preceitos da lei e oferecer
segurança legalizada. A atividade
começou na década de 60, inicialmente para combater os assaltos
às instituições financeiras.
As empresas de segurança
privada e especializada são autorizadas e fiscalizadas pela Polícia
Federal. A execução da atividade
é prerrogativa exclusiva das empresas de vigilância e segurança
que estejam regulamentadas. O
serviço de vigilância e segurança
patrimonial só pode ser realizado
por profissionais com curso de
formação, conforme disposto na
Portaria nº 387/2006 do Departamento de Polícia Federal (DPF).
O tomador do serviço deve
se certificar na Polícia Federal a
regularidade do prestador de serviço de segurança privada. Este
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simples procedimento pode evitar
problemas para o contratante. E
ao confirmar a regularidade da
empresa de vigilância, o tomador do serviço contribui para que
empresas sérias e comprometidas com suas obrigações legais
continuem tendo a oportunidade
de prestar serviços de qualidade.
O próprio tomador evita passar
pelo constrangimento de ter a sua
imagem arranhada por empresas
despreparadas, com pouca ou nenhuma qualificação para atuar no

Crescimento
desordenado traz
sérios prejuízos ao
setor de segurança
privada.
segmento.
A Segurança Privada abrange
as seguintes atividades ou catego-

ria de prestação de serviço: vigilância patrimonial, transporte de
valores, escolta armada, segurança pessoal e curso de formação.
A prestação de serviços de
segurança privada efetuada por
policiais civis e militares, mesmo que estejam de folga, licença, etc., também é proibida. O
mesmo ocorre com os vigias e
vigilantes autônomos, por não
possuírem a qualificação exigida por Lei.

Mais do que comodidade, a locação de automóveis é também
um meio de otimizar seu tempo, proporcionando economia
e maior dinamismo para suas atividades.

VALORES DIFERENCIADOS EM NOSSOS SERVIÇOS.
CONSULTE-NOS

Na hora de alugar um carro, procure o máximo em locação:

LOCARMAX
8

Telefone: 3412-7272/ 3412-2349
E-mail: locarmax@bol.com.br
www.locarmaxbh.com.br
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COPA 2014
COPA 2014

Belo Horizonte sai na frente
em oportunidades de negócios
para diversos setores

A

Luciana Sampaio
presidente Dilma Rousseff
anunciou a realização de
mais obras de mobilidade
urbana para as principais vias de Belo
Horizonte e a liberação de recursos
para as obras do metrô. As medidas
comprovam que a capital mineira está
trabalhando ativamente para se beneficiar da Copa do Mundo de 2014.
Da mesma forma, a primeira inspeção física do Mineirão, feita por
representantes da Fifa, deixou claro
que as obras estão dentro do cronograma. A data para a inauguração está
definida para dezembro de 2012, e a
capital não desistiu da disputa para
sediar o jogo de abertura da Copa
de 2014.
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E as boas notícias continuam. O
estado também vai sair na frente na
oferta de oportunidades de negócios.
Um estudo do Sebrae Nacional e da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela que o estado vai oferecer quase
700 oportunidades de negócios, durante a Copa das Confederações, em
2013, e a Copa do Mundo. O setor
de serviços, que inclui a segurança
privada, vai contar com 60 oportunidades. Abaixo está listada a relação
segmento/número de oportunidades
dos setores beneficiados: serviços,
com 60 oportunidades;construção
civil, com 103; tecnologia da informação (TI) terá 89; madeira e móveis
entraram na conta com 31; têxtil e
vestuário poderão lucrar em 60 fren-

tes; turismo, com 94; produção associada ao turismo, com 90; comércio
varejista, com 84 e agronegócios,
com 88.
Segundo a coordenadora do Programa Sebrae 2014 e consultora do
Sebrae/MG, Mônica Castro, cada
área será mapeada previamente para
identificar os pontos fortes e detectar
as falhas a serem corrigidas. Assim
as organizações estarão preparadas
para fazer bons negócios durante os
eventos esportivos.
No caso da área de segurança
privada, ainda não há informações
consistentes sobre o plano de ação
para incrementar o modelo de gestão
e qualificar os serviços oferecidos.
Quem preferir esperar para apri-

morar a mão de obra, pode ser beneficiado pelo investimento a ser feito
pelo Sebrae/MG de mais de R$ 3
milhões dos R$ 79,8 milhões para o
desenvolvimento das pequenas e microempresas de Belo Horizonte e Região Metropolitana. No total, mais de
500 negócios devem ser beneficiados
em ações de melhoria da qualidade e
da gestão de produtos e serviços. Os
interessados em participar do projeto podem obter mais informações
na página www.sebraemg.com.br ou
procurar os pontos de atendimento do
Sebrae/MG.
A pesquisa foi realizada nas 12
cidades-sede da Copa do Mundo, com
foco no desenvolvimento das pequenas e microempresas. Assim como
as obras públicas, esse também será
um legado importante do evento a ser
deixado para o país. Estima-se que o
Brasil venha a receber R$ 33 bilhões
em investimentos relacionados com
o evento. Os investimentos devem
gerar outros cerca de R$ 150 bilhões
na economia brasileira, até 2014. Para
as pequenas e microempresas, a cota
de participação é de 20%.
O maior problema do desenvolvimento para o setor é a falta de
mão de obra qualificada. Segundo a
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o gasto elevado com a folha
de pagamento registrado em junho
foi apontado como o terceiro maior

problema das grandes construtoras aplicado ao turismo e excelência em
e empreiteiras do país. No mesmo atendimento.
mês de 2010, esse item ocupava o
Mesmo que alguns desses temas
quinto lugar.
não tenham ligação direta com a ativiAs 699 oportunidades foram dade, a qualificação deve representar
extraídas de uma lista de 929 ativi- um ganho de desempenho para as cadades nas quais as empresas podem tegorias. Os profissionais devem cheempreender com grande chance de gar a 2013 com qualificação superior
sucesso. Na relação de oportunidades para prestar o serviço de segurança
também estão:restaurantes e outros privada, particular e patrimonial.
estabelecimentos de alimentação e
Como cada empresa tem demanbebidas; comércio de reparação e da e expectativa peculiares, o Senac/
manutenção de equipamentos de co- MG também pode desenvolver cursos
municação; produtores de eventos; customizados, nas modalidades preconsultorias em gestão empresarial; sencial e a distância, para atender às
obras de acabamento; fornecimento companhias.
de embalagens; serviço de
coleta seletiva e tratamento de resíduos; ensino de
esportes; fabricação de
aguardente; fornecedores
de material e mobiliário de
escritório.
O setor de segurança privada e patrimonial
também será beneficiado
pelo evento, que demanda
um nível superior de qualificação profissional. De
acordo com a gerente de
Soluções Corporativas do
Senac/MG, Tatiane Franco
Puiati, a entidade já abriu
cursos nas seguintes áreas: segurança turística, etiMônica Castro, consultora do Sebrae, diz que mais de 500 negócios
queta internacional, inglês
serão beneficiados pelo grande evento.
Arquivo Pessoal

Arquivo CYB

Copas do Mundo e das Confederações devem abrir quase 700 oportunidades para empreendedores mineiros de
diversos segmentos. No setor de serviços, a segurança privada tem espaço garantido
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Responsabilidade Civil e Criminal
Simplicidade
no Ambiente de Trabalho é tema de
àpalestra
modanoantiga
Sindesp-MG
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Arquivo CYB

N

o dia 14 de novembro,
o advogado Rodrigo
Dolabela vai proferir a palestra “Responsabilidade
Civil e Criminal no Ambiente de
Trabalho”, a partir das 18h30, na
sede do Sindesp-MG. Rodrigo Dolabela é membro da Unidade de
Serviços Jurídicos do Sindicato
da Indústria da Construção Civil
de Minas Gerais (Sinduscon-MG),
especialista nas áreas trabalhista,
previdenciária, de saúde e segurança no trabalho, professor e instrutor de cursos.
A escolha do tema pelo Sindicato é de grande relevância para
os empresários e colaboradores
do setor de Recursos Humanos. A
palestra vai trazer esclarecimentos
sobre temas diversos que compõem a rotina das empresas de
segurança privada.
A caracterização do acidente
de trabalho típico e por equiparação será o tema mais debatido.
Dolabela também vai orientar
sobre obrigações administrativas
do empregador e, ainda, sobre os
reflexos do afastamento do empregado provocados no contrato
de trabalho.
O palestrante também vai falar
sobre atividades insalubres e perigosas – o caso do setor de segurança privada – e sobre responsabili-

dade civil e penal das empresas.
A sessão será encerrada com um
debate sobre os temas abordados.
Além dos empresários do setor, os funcionários dos departa-

mentos de Recursos Humanos,
engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho podem se beneficiar com a palestra.
Não perca!
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CGCSP E DELESP MG
sob nova coordenação

A

Coordenação Geral de
Controle de Segurança Privada (CGCSP)
da Polícia Federal e a Delegacia
de Controle de Segurança Privada
(Delesp/MG) anunciam mudanças
na direção dos cargos de chefia.
No lugar do Dr. Adelar Ander-

le, ex-Coordenador Geral de Controle de Segurança Privada (CGCSP) da Polícia Federal, assume
o delegado Dr. Clyton Eustáquio
Xavier.
Em Minas Gerais, a delegada
Dr. Vanilda Alves Silva Nascimento deixa o cargo de delegada-chefe

da Delegacia de Controle de Segurança Privada (Delesp/MG). O
delegado Dr. Lúcio Meijon Campolina assume o cargo na direção
da Delesp, no estado.
Os novos dirigentes já assumiram as funções e deram continuidade aos trabalhos.

SRTE-MG
SRTE-MG

Câmara Interinstitucional de
Serviços Terceirizáveis será reativada

E

m breve a Câmara Interinstitucional de Serviços Terceirizáveis dos
Segmentos de Asseio, Conservação,
Segurança, Vigilância e trabalho temporário (Cifisert) será reativada pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais
(SRTE-MG).
A primeira reunião para discutir
a reativação aconteceu no dia 14 de
outubro, às 10h, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE-MG),
no Centro de Belo Horizonte (MG).
A reunião é uma convocação da
chefe da Seção de Relações do Trabalho da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de Minas Gerais
e atual coordenador da Câmara, Alessandra Parreiras Fialho.
A mudança da coordenação e do
regimento e a entrada de membros
14

estão entre as propostas contidas na
pauta do encontro.
A Cifisert foi criada pioneiramente
em Minas Gerais pela Portaria DRT/
MG nº 128, de 16 de agosto de 1999.
O objetivo da Câmara é fiscalizar os
serviços terceirizados nos segmentos
de Segurança e Vigilância, Asseio
e Conservação do Estado de Minas
Gerais.
A Câmara é composta por representantes do Poder Público, dos empregadores e dos empregados de várias
entidades.
Compete à SRTE-MG promover a
articulação de órgãos e entidades com
interesse nos problemas existentes na
terceirização de serviços nos segmentos de segurança e vigilância e de asseio e conservação, promover medidas
para inibir a propagação de casos de
fraude aos direitos trabalhistas e às
rescisões contratuais detectados nos

serviços terceirizáveis desses segmentos, discutir fórmulas que auxiliem a
prevenção e a inspeção das irregularidades dos segmentos, dentre outras
competências.
Além dos representantes da Câmara do Ministério do Trabalho e
Emprego, estarão presentes entidades, como o Sindesp-MG, Seac-MG,
Sindicato das Empresas de Serviços
Terceirizáveis e Trabalho Temporário
de Minas Gerais (Sinserht), Sindicato
dos Condomínios Comerciais (Sindicon), o Sindicato dos Empregados em
Empresas de Asseio e Conservação
e de Condomínios (Sindeac), Federação dos Empregados em Turismo
(Fethemg), Sindicato de Empresas de
Assessoramento, Pesquisas, Perícias
e Informações (Sintappi) e o Sindicato dos Empregados em Empresas de
Segurança e Vigilância do Estado de
Minas Gerais (Sinvig-MG).

SEGURANCA PRIVADA
Vigilância Patrimonial
Segurança Pessoal
Escolta Armada

˜

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

RASTREAMENTO
TECNOLOGIA
AUTOTRAC

˜

VISAO
Ser referência na
qualidade dos
serviços baseada
na seleção,
capacitação e
controle dos
colaboradores.

TECNOLOGIA
Vigilância Eletrônica
Portaria / Recepção

´AREA DE

VALORES
Profissionalismo,
equilíbrio e
transparência.

˜

ATUACAO

MG
SP

A GLOBALSEG & QUALITY
SÃO EMPRESAS
REGULARIZADAS
E AUTORIZADAS PELA
POLÍCIA FEDERAL.

WWW.GLOBALSEGMG.COM.BR | WWW.Q UALITYSEGSP.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
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FILIAL RUA JOSÉ REZENDE, 4505 | CUSTÓDIO PEREIRA | UBERLÂNDIA-MG | CEP 38405-238 | TEL 34
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Deputado discute Estatuto de
Segurança com Ministro da Justiça
A votação do Estatuto da Segurança Privada foi pauta de audiência do deputado federal Laércio Oliveira (PR/SE) com
o Ministro da Justiça, no final de agosto, em Brasília (DF).
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os sistemas eletrônicos de segurança, os
cursos de formação
profissional, dentre
outros.
O deputado afirma que a Câmara
dos Deputados tem
expectativas para a
aprovação de projetos que contribuam
para o crescimento
do segmento de segurança privada no
país. Sobre essa posição da Casa, o Laércio comenta que a
Câmara dos Deputados pensa o Brasil
e que o regimento
interno normatiza a
tramitação dos projetos até a votação
em plenário para
se transformar em
Lei. Os parlamentares representam o
povo brasileiro e a
sociedade organizada nas suas diversas
Deputado Federal Laércio Oliveira (PR/SE): terceirização é tema
recorrente na pauta da Câmara dos Deputados.
representatividades.
“Eu, por exemplo,
eles estão os que envolvem o defi- sou um legítimo defensor do setor
ciente físico, a multa do FGTS, a de serviços. A mim me cabe trapericulosidade, a terceirização, o balhar em favor dos projetos que
aviso-prévio, a escala de trabalho, fortaleçam a atividade de serviços.
Arquivo Pessoal

O

Flávia Presoti
deputado
federal e
empresário, Laércio Oliveira
(PR/SE), esteve reunido com o Ministro
da Justiça José Eduardo Cardoso para
tratar sobre o Estatuto da Segurança
Privada. A audiência
foi realizada em Brasília (DF), no dia 31
de agosto, na sede do
Ministério da Justiça.
Em um ambiente de cordialidade,
o deputado articulou politicamente
com o Ministério a
aprovação do Estatuto da Segurança.
“Temos de percorrer
um longo caminho e
precisamos nos organizar para conduzir
todo o processo. É
fundamental formar
uma aliança política
dentro do Congresso
Nacional para o enfrentamento que certamente virá”.
Outros projetos de Lei tramitam no Congresso Nacional na
área da segurança privada. Dentre

Afinal, existem milhares de brasileiros empregados e que dependem
dessa atividade para o sustento das
suas famílias.
“Portanto, eu tenho o papel de
transformar as expectativas do setor em que eu trabalho e o firme
propósito de fazer Leis que promovam crescimento e justiça social”,
relata.

De acordo com o deputado,
a terceirização tem sido tema recorrente em todas as agendas cuja
pauta seja emprego. “Eu tenho
imenso orgulho de ser um defensor intransigente da terceirização.
Estou trabalhando com muita disposição para construir uma norma
legal; uma Lei. Sou vice-presidente
de uma comissão especial que estu-

da o assunto dentro da Câmara dos
Deputados. Tenho a expectativa de
que brevemente possamos assistir
à presidente da república sancionar a Lei de Terceirização. Assim
definitivamente poderemos aplicar
esta norma legal com segurança
jurídica para as partes envolvidas:
tomadores dos serviços, contratados e trabalhadores”.
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Mercado Central de Belo Horizonte é um
dos pontos de encontro da Cidade
Clássico da capital mineira, o Mercado Central mistura cheiros, cores e sabores que encantam gerações.

Laticínios, doces mineiros, o
tradicional jiló com fígado, regado
por uma boa cerveja geladinha, e
as melhores cachaças do estado à
disposição para degustação fazem
parte da lista das variedades de
produtos à venda no Mercado. E
não para por aí: quem busca proteção encontra artigos esotéricos, de
umbanda e demais produtos ligados à religiosidade. Ervas para todos os gostos, flores, brinquedos,
roupas e uma gama de serviços.

Em meio a tanta diversidade
há também uma capela aberta diariamente para visitação. As missas são celebradas nas manhãs de
domingo.
Considerado pelos amantes da
culinária como a alma gastronômica da cidade, o Mercado Central
mistura tradição, contemporaneidade, cultura popular e religiosidade.
São essas características que
fazem desse charmoso ponto de
encontro da capital mineira um
dos cantinhos mais agradáveis e
aconchegantes da cidade.
Diariamente circulam mais de
30 mil visitantes nos corredores do
mercado. E com cerca de 2,3 mil
trabalhadores, o Mercado se transformou em um autêntico centro de
convivência.
O Mercado Central foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1929,
quando Belo Horizonte tinha ape-

nas 31 anos. O espaço foi criado
com o objetivo de reunir em um
só local produtos para abastecer os
47 mil habitantes da cidade, que
era a população de Belo Horizonte,
naquele período.
Naquela época, as barracas de
madeira dos feirantes se enfileiravam nos 14 mil m² do terreno
descoberto. Atualmente o Mercado é todo coberto, possui estacionamento, banheiros públicos
reformados, carrinhos de compras,
circuito fechado de TV e portarias protegidas por funcionários
munidos de radiocomunicador e
por seguranças. Os profissionais
que cuidam da ordem do ambiente no Mercado foram preparados
pela Polícia Federal e pelo Corpo
de Bombeiros, com cursos de primeiros socorros e de brigada de
incêndio, para receber visitantes
de várias partes do Brasil e do
exterior.

Arquivo Mercado Central

Arquivo Mercado Central

produtos, que não tem quem não se
apaixone pelo local e sonhe com
um novo passeio por suas dependências.
Situado em uma área central e
privilegiada da capital mineira, na
Av. Augusto de Lima, 744, Centro,
o Mercado Central de Belo Horizonte oferece desde o famoso abacaxi docinho até comidas prontas
e ingredientes de qualidade para
preparar a sua refeição. Tudo de
ótima qualidade.
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Em cada canto do Mercado
Central, os visitantes ainda têm o
prazer de escutar prazerosos “causos” mineiros.
Visitando BH, faça uma visita
ao tradicional Mercado Central.
Você vai conhecer um pouco da
cultura popular em meio a verdades e crendices da história de
Belo Horizonte. É a oportunidade
de convívio num ambiente mágico
que inspirou o jornalista Eduardo
Costa, da rádio Itatiaia, a escrever
o livro “Mercado Central: a convivência entre iguais e diferentes”.
Sobre o Mercado Central
Mais informações sobre o Mercado Central no site www.mercadocentral.com.br
Local: Av. Augusto de Lima, 744,
Centro - Belo Horizonte (MG)
Horário de funcionamento: Segunda a sábado: das 7h às 18h
Domingos e feriados: das 7h às 13h.

Arquivo Mercado Central

P

Flávia Presoti
arada obrigatória para
quem visita a capital mineira, o tradicional Mercado Central de Belo Horizonte
completou, no dia 7 de setembro
de 2011, 82 anos de tradição no
comércio de BH.
Inaugurado em 1929 pelo prefeito Cristiano Machado, o Mercado Central reúne mais de 400
lojas. Lá você encontra de tudo um
pouco. São tantas as variedades de
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Certificado de Regularidade em Segurança dá
visibilidade e credibilidade às empresas de segurança

S

Flávia Presoti
e a sua empresa atua legalmente no mercado de
segurança, trabalha com
transparência e tem visão empresarial e de futuro, figurar na lista das
empresas mineiras reconhecidas pelo
Certificado de Regularidade em Segurança (CRS) faz muita diferença
para a sociedade e os tomadores de
serviço.
A iniciativa ocorreu em 2001,
com a criação do Selo de Regula-
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ridade Funcional (SRF). Por meio
de requerimento encaminhado ao
Sindesp-MG, o SRF era concedido
pela Polícia Federal às empresas legalmente constituídas e autorizadas
pela Polícia Federal. Foi um grande
aliado no combate à clandestinidade
no setor.
Quatro anos depois, o documento que comprova a regularidade das
empresas de segurança privada aumentou o nível de exigências para
a concessão do título, passando a se

chamar Certificado de Regularidade
em Segurança (CRS).
Além de exigir que a empresa
comprove a regularidade na Polícia
Federal, o CRS exige a comprovação
da validade de toda a documentação
nos demais órgãos federais, estaduais, municipais, além do Ministério
da Justiça e da Secretaria Regional
de Trabalho e Emprego.
Com regulamento próprio e
aprovado em Assembleia Geral, o
CRS é emitido por uma certifica-

dora independente e é concedido às
empresas que estiverem em situação
de regularidade plena.
De acordo com o Presidente do
Sindesp-MG,
Edson Pinto
Neto, o CRS
é um instrumento que
identifica
com transparência e
precisão as
empresas
comprometidas com
suas obrigações legais.
Edson
salienta
ainda que
para o tomador do
serviço,
que é corresponsável pelas
obrigações legais decorrentes da prestação de serviços, o CRS contruibui
para sua tranquilidade na hora da
escolha da empresa que vai cuidar
do seu patrimônio.
Renovado a cada seis meses, o
Certificado é um atestado de integri-

dade das empresas. Somente
terão direito ao CRS as empresas que cumprirem todas
as obrigações sindicais fixadas pela
representação econômica
e pelas
entidades de
trabalhadores.
Então
o que a
sua empresa está
esperando
para ter
o CRS?
Adiar a
decisão de
aderir ao
Certificado
de Regularidade em
Segurança
(CRS) pode
ser prejudicial ao segmento e diminuir
a competitividade da sua empresa.
Conheça o regulamento
do CRS. Acesse
www.sindesp-mg.com.br.

Confira a relação de documentos necessários para a obtenção do CRS:
- Atestado específico expedido pelo SINDESP/MG, por meio do qual será declarada
a regularidade nos pagamentos das contribuições devidas à entidade;
- Autorização de funcionamento em plena
validade;
- Revisão da autorização de funcionamento
(ou protocolo) firmada pelo Departamento
de Polícia Federal, indicando que o processo
de revisão está em andamento;
- Certificado de regularidade no FGTS;
- Certidão Negativa de Débito do INSS;
- GFIP relativas aos últimos 3 (três) meses;
- GPS relativas aos últimos 3 (três) meses;
- Guias do CAGED/MTE relativas aos últimos 3 ( três ) meses;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União;
- Certidão de Tributos e Contribuições Federais.
- Cópias dos cartões do CNPJ relativos à
matriz e a filiais no Estado de Minas Gerais;
- Certidão Negativa de Débito Salarial –
SRTE/MG;
- Certidão Negativa de Infração Trabalhista
– SRTE/MG;
- Contrato Social e última alteração contratual;
- Alvará de Localização de Funcionamento
ou protocolo de alvará de funcionamento;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas
(a partir de 1º de janeiro de 2012).
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O preço de não saber negociar
Entrevista com Márcio Miranda

S

o despreparo para a venda? Será que o
vendedor não está dizendo nada que
passe a ideia de que o seu preço é alto
ou que leve o cliente a pesquisar preços?
Para falar sobre o assunto e identificar os 10 erros mais comuns na apresentação do preço, a Revista Sindesp
Em Ação convidou o presidente da
Workshop Seminários Práticos – consultor especializado em Vendas e Negociação e autor dos Best-sellers “Negociando para Ganhar” e “Tá Fechado”,
Márcio Miranda.
Márcio Miranda é
membro executivo da
American Marketing
Association, autor de diversos artigos sobre negociação e administração
gerencial, apresentador de
consagrados seminários
e vídeos de negociação,
vendas e administração.
Apresenta em inglês frequentemente o seminário
Negociando para Ganhar,
tanto nos Estados Unidos
quanto no Brasil.
Além disso, é colaborador do site e excomentarista do programa Pequenas Empresas,
Grandes Negócios, da
Rede Globo de Televisão.
Em Ação - Agregar
valor não é mais somente levar uma novidade ao
mercado, mas conseguir
conquistar o cliente numa
negociação. No cenário
atual, qual a definição
Arquivo Pessoal

egundo o dicionário Aurélio,
negociar significa fazer negócios, exercer o comércio,
comerciar. Na prática, no dia a dia do
fazer negócios, será que os profissionais
do comercial das empresas de segurança
privada estão preparados para negociar?
Quem sabe, ao negociar o preço de seu
serviço, o profissional de vendas esteja
incentivando os clientes a contestarem o
seu preço? Ou ainda: quem sabe o vendedor esteja deixando o cliente perceber
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correta de uma boa negociação?
Márcio Miranda - A definição mais
correta de negociação é a que advém
da combinação dos dois principais objetivos a que se destina: a solução de
conflitos e a troca de interesses. Assim
sendo, negociar é solucionar conflitos
por meio da troca.
Em Ação - Negociar é ato de comunicar. Envolve sempre duas ou mais
pessoas. Em alguns momentos escutamos que o cliente sempre tem a razão
ou que a empresa deve sempre baixar
os preços pra não perder o cliente. Qual
seria uma afirmação correta? Qual a
importância e o papel da empresa e do
consumidor na negociação?
Márcio Miranda - As afirmações
“o cliente tem sempre razão” e a “empresa deve baixar sempre os preços para
não perder o cliente” são afirmações
perigosas que pecam em relação ao advérbio sempre. Mas estão erradas as
empresas que adotam a filosofia de que
o cliente está sempre certo? Não estão
erradas, se nas entrelinhas estiverem
dizendo aos seus profissionais que com
clientes não se discute. Entendem-se as
reivindicações, argumenta-se com base
nos fatos e resolve-se, tirando o problema das costas do cliente o mais rápido
possível. As principais necessidades de
empresas e consumidores caminham
lado a lado. A empresa de segurança
privada precisa de clientes que comprem
seus serviços, e os clientes precisam dos
serviços da empresa para se sentirem
seguros. Um precisa do outro. A negociação entra em cena, quando a solução
dessas necessidades está correndo risco
por alguma diferença de interesses.

Em Ação - Sempre que um cliente procura uma empresa, ele tem a
necessidade de um produto. Existem
situações em que o consumidor quer
fazer comparações de preços para decidir. No entanto, escuta-se sempre
que uma oportunidade não deve ser
perdida. Qual técnica pode ser utilizada para distinguir esses momentos? É
correto pensar que o cliente não deve
ser perdido jamais? Ou o melhor é agir
de forma cativante e convidar aquela
pessoa a voltar?
Márcio Miranda - Podemos partir do princípio de que um cliente não
procura uma empresa de segurança
para passar o tempo. Segurança não é
produto que se compre por impulso.
Atualmente, considerando as diferenças nos preços dos serviços e o maior
preparo do consumidor, poucos são os
que compram sem fazer comparações.
Não apenas de preço, mas da qualidade.
Considerando o alto investimento para
atrair clientes, a tese de que “nenhuma
oportunidade deve ser perdida” deve
sim ser considerada, mas com algumas
ponderações:
• A nossa empresa está preparada
para prestar qualquer tipo de segurança
a qualquer tipo de pessoa? Não é normal
que se percam algumas vendas?
• Até onde vale a pena pagar para
não perder o cliente e depois ficar nas
mãos dele?
• Estamos preparados para negociar
valor e não preço? – Esta é a técnica
mais recomendada.
Em Ação - Os consumidores
acompanham nos meios de comunicação várias liquidações e muitas vezes

"Negociar é
solucionar conflitos
por meio da troca.”
ações de empresas de varejo afirmando
que cobrem "qualquer preço" ou traga
"a oferta do concorrente que cobrimos". Então surge o questionamento: o que é preço? Qual a estratégia
adequada para determinar um preço?
Márcio Miranda - Essas táticas
do “cobrimos qualquer preço ou oferta” ainda bastante usada por algumas
empresas começam a gerar insatisfação
nos clientes. Os consumidores de modo
geral gostam de sentir que estão no comando da negociação. Pelo perfil que
apresentam os consumidores de serviços
de segurança, não são nada diferentes.
Quando o fornecedor diz “traga o orçamento que nós cobrimos”, o cliente reage dizendo: "Informe você o seu preço.
Por que devo lhe entregar o preço do seu
concorrente?" E tem razão para isso: Se
o preço dele for 90 e o do concorrente
for 100, será que ele fechará nos 90, ou
será tentado a subir para 95? Tecnicamente, preço é o valor monetário de uma
mercadoria ou serviço determinado em
função dos diversos custos necessários
para colocá-lo à disposição do mercado.
Mas existe uma variável psicológica
que altera o resultado dessa equação:
é a força do motivo que está por detrás
da necessidade de adquirir o produto
ou serviço.

Em Ação - Quando pensamos em
preço, surgem várias situações. Muitas vezes o consumidor gostaria de ter
o menor preço, mas existem produtos
que as pessoas não abrem mão e pagam a primeira oferta. Qual seria a
atitude correta do consumidor nessa
situação? E a empresa? Quando recebe uma proposta muito contrária a
sua meta do cliente, como modificar
a negociação sem perder as vendas?
Márcio Miranda - Em condições
normais, um consumidor não pagará
mais por um produto ou serviço exatamente igual a outro. Mas existem exceções. Se um CEO precisar de segurança
para uma viagem que fará amanhã e não
encontrou nenhuma empresa com disponibilidade, é natural que esteja disposto
a pagar algo a mais para uma empresa
que lhe ofereça o serviço. É a vida dele
que está em jogo. Mas isso não quer
dizer que pagará o que lhe for pedido. A
posição de CEO já subentende ser bom
negociador. Em tal situação, fornecedor
e cliente estarão tendo um conflito de
interesses que precisa ser resolvido. O
valor desse serviço será determinado
pelo conhecimento que um oponente
tiver do outro. O CEO poderá bater o
pé sobre os preços vigentes no mercado. O fornecedor precisará valorizar,
argumentando sobre a solicitação de
última hora, a qualidade dos seguranças, o pouco tempo disponível, etc. E ir
cedendo até um limite mínimo previamente definido para não perder a venda.
Em Ação - Em situações como a
que o mercado está, com juros altos e
pouco crédito, qual a melhor forma de
o consumidor comprar? O que deve ser
23
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observado?
Márcio Miranda - Nessa situação de mercado, tanto consumidor
quanto fornecedor devem estar sofrendo algum tipo de pressão. Sem
dinheiro, o consumidor tende a reduzir
as compras, direcionando os recursos
para coisas imprescindíveis. Por sua
vez, essa redução de consumo reflete
no volume de vendas dos fornecedores
que se veem na necessidade de reduzir
preços para continuar fazendo caixa.
É nessa hora que se faz sentir a força
do Tripé do Poder na Negociação.
• Numa época em que falta dinheiro, quem tem mais grana na mão sempre
negocia melhor.
• Quem estiver menos pressionado
pelo fator tempo e puder esperar mais
pela conclusão do negócio, tende a levar
vantagem na negociação.
• Quem tiver mais conhecimento
sobre a pressão a que o oponente está
submetido, negociará melhor.
Em Ação - E a empresa: como
manter clientes e delimitar preços nessas situações? Como ser atrativa para
os consumidores?
Márcio Miranda - Nessas situações, a empresa se vê submetida a algumas pressões:
• A necessidade de continuar vendendo para não perder mercado;
• A necessidade de preservar o faturamento e a lucratividade;
• A necessidade de ajustar os preços
para se tornar competitiva.
A manutenção dos clientes não
depende apenas da estratégia de
precificação, mas de outros fatores,
como prestígio da marca, relação custo24

"Para se manter
no nível dos bons
negociadores, invista
na sua atualização."

benefício, qualidade da prestação de
serviços, dentre outros. Sempre existirão
clientes tentados a pesquisar o preço de
outras empresas de segurança. Essa é a
chamada hora da verdade. Três situações
podem acontecer nessas ocasiões:
• A empresa possui argumentação
fundamentada no custo-benefício e
consegue proteger o preço e preservar
o cliente;
• A empresa se vê na necessidade
de ajustar o preço para manter o cliente;
• A empresa prefere abrir mão do
cliente.
Em Ação - É correto afirmar que
clientes satisfeitos pagam qualquer
preço?
Márcio Miranda - Considerando
que o ato de comprar tem muito envolvimento emocional, nenhuma afirmação pode ser utilizada como sendo uma
fórmula matemática. Mas é exatamente
essa emoção que as pessoas colocam na
satisfação das suas necessidades que nos
possibilita dizer que clientes satisfeitos
pagam qualquer preço. É lógico que
o pronome indefinido “qualquer” está
colocado de forma exagerada. Podemos
afirmar que uma pessoa emocionalmen-

te satisfeita esteja predisposta a pagar
algo a mais. No caso das empresas de
Segurança, um pai de família ou um
executivo que tenha passado por situação de agressão também estará disposto a pagar “algo mais” para se sentir
seguro. O quanto a mais dependerá
da competência do negociador e dos
valores que a empresa apresentar.
Em Ação - Cite 10 dicas para negociar e saber trabalhar o preço:
Márcio Miranda
• Faça uma autoanálise sobre o
seu estilo como negociador;
• Conheça o mais que puder sobre
o estilo de negociação do oponente e
tente adaptar-se a ele;
• Aprofunde-se nas necessidades
do oponente e nos motivos de compra;
• Preocupe-se mais com o máximo
que dá para conseguir do que com o
mínimo que dá para aceitar;
• Peça alto, quando estiver vendendo, e ofereça baixo, quando estiver
comprando;
• Reconheça que o elemento-surpresa é grande inimigo do negociador;
• Planeje antes de sentar à mesa
de negociação;
• Quando tiver diversas opções,
comece oferecendo a de maior valor;
• Leve em consideração que lucro é
a combinação de variáveis matemáticas
com fatores psicológicos;
• Para se manter no nível dos bons
negociadores, invista na sua atualização.
São estes fatores que o negociador
deve explorar para vender valor e não
preço.
Planeje para adotar o Ganha-Ganha,
mas esteja preparado para se defender

de oponentes gananciosos que querem
levar vantagem em tudo.
Em Ação - Falamos de negociação, preço. Eles são determinantes
para a relação entre consumidor e
empresas. Mas e o vendedor? Qual o
seu papel? Quais são as dicas para ser
um bom profissional de vendas?
Márcio Miranda - A qualidade da
negociação é tão importante para a qualidade da relação entre consumidores e
empresas que os vendedores deveriam
ser olhados muito mais como negociadores do que como relações públicas,
que é o papel que muitos desempenham.
Considerando as profundas mudanças
que estão acontecendo atualmente nos
mercados, o papel do vendedor é atuar como um consultor capaz de fechar
negócios que atendam às necessidades
dos clientes e das empresas que representam. Além das características básicas
exigidas pela profissão, conhecimento
das técnicas de venda, boa apresentação, facilidade de relacionamento, etc,
é necessário que o vendedor seja capaz
de descobrir nichos de mercado com
perfil para consumir seus produtos ou
serviços, elaborar estratégias de abordagem, criar argumentos para a venda de
valor e ter competência para negociar
valorizando esses “valores”.
Em Ação - Como descobrir talentos para as empresas? Quais as
características necessárias para bons
profissionais em negociação?
Márcio Miranda - Existem diversos lugares onde pessoas potencialmente
talentosas podem ser encontradas, como
faculdades, escolas técnicas, empresas
especializadas (headhunter) e, por que

não dizer, em outros empregadores?
Muitas empresas perceberam que a
melhor forma de descobrir talentos é
contratando “trainees”. Além de serem
mão de obra barata, podem ser observados de perto, avaliados e orientados
para desempenhar funções específicas,
de acordo com as necessidades. Não se
pode afirmar que é esta ou aquela característica que constrói o bom negociador. No entanto, algumas podem fazer
diferença, como persistência, ambição,
autoestima, coragem, criatividade, bom
humor, automotivação com as vitórias
e autocorreção pelas derrotas.
Em Ação - Existem profissionais
que são considerados aqueles que
nasceram para trabalhar com vendas. Sempre conseguem potencializar
seu trabalho e as vendas são fechadas.
Esses profissionais: como eles podem
aprimorar suas qualidades?
Márcio Miranda - É perigosa a
afirmação de que existem pessoas que
nasceram para trabalhar com vendas. O
talento é um componente importante do
sucesso, mas precisa ser complementado com boa dose de transpiração. Um
profissional que apresenta talento inato
para se comunicar e construir relacionamentos pode levar, a princípio, alguma
vantagem sobre outro mais introvertido.
Mas o introvertido poderá equilibrar,
ou até superar esse diferencial, compensando com o conhecimento técnico.
O aprimoramento profissional é feito
passo a passo, por meio da constante
avaliação de desempenho. É necessário
atentar para alguns pontos fundamentais: mudanças tecnológicas e mudanças
do mercado que exigem novos conhe-

cimentos, adaptação às novas filosofias
da empresa e avaliação de resultados
versus objetivos.
Em Ação - Como esses profissionais devem ser posicionar, quando não
encontram dificuldades para fechar
negociações?
Márcio Miranda - Poderemos ser
levados a pensar que não encontrar dificuldades para fechar negócios é tudo
que um negociador poderia desejar. Mas
isso deve levar a um questionamento –
isso é normal? Quando um executivo
senta com uma empresa de segurança
para negociar, parte-se do princípio de
que em algum momento deverá surgir
um impasse, seja em relação ao preço
ou à qualidade do serviço. Mas que tipo
de questionamentos devem ser feitos em
situações como essas?
• Os clientes são ingênuos a ponto
de pagaram o que lhes é pedido? (essa
não é uma situação muito comum atualmente)
• O preço está tão barato que os
oponentes nem se dão ao trabalho de
objetar?
• O serviço da empresa está acima
das necessidades dos clientes pelo que
poderia ser cobrado um preço superior?
Em Ação - Para finalizar, em sua
opinião o que é vender no século XXI?
Márcio Miranda - Vender no século XXI é descobrir o que no momento
está encantando os clientes, criar produtos ou serviços que satisfaçam esse
encantamento, usar a tecnologia para
se comunicar com eles, provar que sua
empresa tem o que eles precisam e negociar com base no valor e não no preço.
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Simplicidade
História do Grupo CJF
moda antiga
éà construída
desde 1958
Segurança e qualidade em terceirização são marcas registradas da empresa

Sucursal em Belo Horizonte e as
filiais no Rio de Janeiro, São Paulo
e em Vitória.
Hoje o Grupo CJF oferece
serviços de Vigilância Armada e
Desarmada, Segurança Pessoal e
Patrimonial, Escolta Armada, por
meio da CJF Vigilância Ltda. Já os
serviços de conservação e limpeza,
além da terceirização de mão de
obra especializada, ficam a cargo
da Conservadora Juiz de Fora Ltda.
E o Grupo CFJ vai além: sabe
prever cenários e situações e se
adequar a cada exigência do mercado. São 53 anos ancorados na
experiência e na preocupação em
garantir a qualidade. Mais de 9 mil
colaboradores, capacitados e bem-

treinados, trabalham diariamente
para a satisfação e a segurança de
diversos clientes.
Além da matriz, sucural e filiais,
existem bases operacionais que atuam em cidades estratégicas, proporcionando viabilidade operacional
com visitas técnicas periódicas e
garantindo a eficiência dos serviços.
A atuação no mercado vai muito
além da rotina de mostrar competência, pois a forma de gestão do
GRUPO CJF se define também pela
relação ética com os públicos com
os quais se relaciona.
Segundo o diretor-presidente do
Grupo CJF, Gibson de Souza Leite,
a insígnia do Grupo CFJ está em primar pela qualidade, pela segurança

Arquivo Grupo CJF

de prestação de serviços agissem no
segmento de segurança. Além disso,
a categoria de Vigilante foi homologada e a Polícia Federal tornou-se o
órgão responsável pela fiscalização
dos serviços.
Surge, então, a CJF de Vigilância Ltda., prestando os serviços
de vigilância armada, desarmada,
segurança pessoal e patrimonial e
escolta armada.
Com espírito visionário e desafiador, Gibson de Souza Leite assumiu a CJF, expandindo os negócios
em toda a Região Sudeste e solidificado o GRUPO CJF com uma
Matriz, sediada no Castelo Bolivar
Caramuru de Oliveira, verdadeiro
cartão postal de Juiz de Fora, uma

e pelo conforto de seus clientes.
"Somos uma empresa com 53
anos de atuação no mercado.
Somos uma empresa capaz e
consciente de nossas responsabilidades trabalhistas."
O Grupo CJF é a empresa
com maior tempo de filiação no
Sindesp- MG.
Para Gibson, o Sindesp-MG
é mais do que uma entidade que
congrega e representa a categoria
de segurança privada no Estado
de Minas Gerais. “É porta-voz de
todas as empresas sérias e idôneas preocupadas com a qualidade
e satisfação dos clientes”.
(Fonte: Assessoria de Comunicação, Grupo CJF).
Arquivo Grupo CJF
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Grupo CJF nasceu de
um projeto promissor
idealizado pelos fundadores Léa Augusta de Oliveira,
Maurício Baptista de Oliveira,
Nelson Bruno Lawall e Roberto
Baptista de Oliveira. Juntos eles
trouxeram para o mercado mineiro
as vantagens da terceirização, com
a Conservadora Juiz de Fora Ltda.,
consolidando os serviços de conservação e limpeza para todo o estado
de Minas Gerais.
Sob a égide da determinação,
os serviços terceirizados se expandiram para vigia e vigilância, até
que em 1976 uma portaria da Secretaria de Segurança Pública de
Minas Gerais proibiu que empresas

Matriz Juiz de Fora
Rua Tiradentes, 567 - Centro
36015-360 - Juiz de Fora / MG
Tel.: (32) 2101.8488
vigilanciamatriz@grupocjf.com.br
conservadoramatriz@grupocjf.com.br
Sucursal Belo Horizonte
Rua dos Pampas, 558 - Prado
30411-030 - Belo Horizonte / MG
Tel.: (31) 3241.3733
vigilanciabh@grupocjf.com.br
conservadorabh@grupocjf.com.br
Filial Rio de Janeiro
Rua dos Andradas, 183 - Centro
20080-020 - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2223.0891
vigilanciarj@grupocjf.com.br
conservadoramatriz@grupocjf.com.br
Filial Vitória/ES
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2526
Bento Ferreira - 29052-015 - Vitória / ES
Tel.: (27) 2124.3131
vigilanciaes@grupocjf.com.br
conservadoraes@grupocjf.com.br
Filial São Paulo
Rua Airosa Galvão,120 - Água Branca
05002-070 - São Paulo / SP
Tel.: (11) 3873-1332
vigilanciasp@grupocjf.com.br
conservadoramatriz@grupocjf.com.br

Gibson de Souza Leite assumiu a CJF,
expandindo os negócios para toda a Região Sudeste.
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Sede da empresa em Juiz de Fora (MG)

www.grupocjf.com.br
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Alta Performance em Vendas
Louis Burlamaqui, Diretor-Geral da Dale Carnegie
www.dalecarnegie.com.br
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um profissional de vendas não quer
melhorar, não há santo no mundo que
faça isto por ele. Normalmente pessoas que não querem experimentar
coisas novas, estão perdendo performance nas vendas, principalmente
pela mudança de comportamento
dos compradores. Querer vivenciar
novidades, rever seus métodos e ser
crítico consigo é fundamental para
ter uma atitude aberta às novas ideias
em vendas.
Outra área importante é a da comunicação. Vendedores modernos
conseguem associar lógica à emoção. Em vez de vender produtos, o
vendedor moderno os transforma em
soluções para seus clientes.
As habilidades em vendas também são fundamentais. O que isso
significa? Saber e usar processos
de vendas. É preciso entender que
vendas são um processo e, como tal,
precisa ser dominado.
Outra área também fundamental
é a organização. Vendedores organizados, que têm números, taxas de

conversão, mapas de trabalho, rotas
pré-estabelecidas fazem mais vendas
que outros com menos esforço, pois
têm foco. Isso hoje é essencial.
A última área que eu menciono é
a das relações humanas. Neste mundo
tão dinâmico e tecnológico, o calor
humano faz diferença.
Outro dia, por exemplo, um vendedor de uma concessionária estava
apresentando um veículo para um
cliente que tinha ido a pelo ou menos três outras. Ao final de todo o
processo de vendas, o cliente optou
por comprar dele. A concessionária
tinha um questionário que perguntava
ao cliente sobre as razões da compra.
Ele escreveu: “estou comprando por
um valor um pouquinho acima de
outra, porém o atendimento de vocês
é excepcional. Eu penso que quando
tiver um problema de pós-venda, eu
não tenho coragem de levar à outra,
pois me aparenta ser muito burocrática. Por isso fiquei com vocês”.
Veja: ele comprou mais caro pelo
conjunto da venda. Quantos vendedores pensam que para vender mais é preciso baixar
preços?!
A alta performance em
vendas é atingida, quando
se sabe usar as competências essenciais para vender
produtos, serviços e valor
para os clientes.
Arquivo CYB

V

ivemos em um mundo
de constantes mutações.
Nenhuma área escapa de
transformações. Médicos percebem a
importância de buscar pacientes de
forma mais estratégica; indústrias
lançam produtos em períodos mais
curtos; o comércio está se reinventando, depois da Internet; o fator tempo,
o custo e a qualidade efetivamente
estão presentes na vida de todo tipo
de atividade.
Inevitavelmente a área de vendas jamais poderia estar fora desta
conjuntura. Os vendedores de hoje
sofrem uma pressão muito grande por
resultados. Isso não tem a tendência
de diminuir, principalmente porque as
empresas têm muito claro seu market
share. Elas trabalham cada vez mais
com números muito ajustados e um
controle preciso das ações de vendas.
O grande desafio do profissional
de vendas é conseguir dar respostas às
metas colocadas de forma precisa pelas empresas. Para conseguir vencer
desafios, ele precisa de cinco competências-chave que podem
aumentar sua performance:
Atitude, Comunicação, Habilidade de Vendas, Habilidades Organizacionais e
Habilidades Interpessoais.
A base de todo processo de melhoria de um
vendedor é a atitude. Se
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Dentre as atividades do evento,
estão as oficinas de plantio, a distribuição de kits com sacolas ecológicas,
além de squeeze, boné, material educativo sobre coleta seletiva e mudas
ornamentais doadas pelo Parque Municipal Jacques Cousteau. Também
foram distribuídos vales-muda, fornecidos pela Fundação Zoobotânica.
A Associação Mineira de Defesa do
Ambiente (AMDA) participou do
evento.

Com o apoio do Sindesp-MG, de
empresas e fornecedores do segmento
de limpeza, foram instaladas lixeiras
de coleta seletiva e contentores de
lixo para contribuir com a limpeza e
a manutenção do Parque.
Projetado pelo arquiteto-paisagista francês Paul Villon, o Parque
Municipal de Belo Horizonte é administrado pela Fundação de Parques
Municipais. São 182 mil metros quadrados de área verde preservada, no
centro da capital mineira. O parque
abriga cerca de 280 espécies de árvores e 330 plantas ornamentais de
diversos lugares do Brasil, além de um
viveiro onde são cultivadas 120 espécies de plantas medicinais. O parque
também acolhe cerca de 60 espécies
da fauna silvestre. Cerca de 600 mil
pessoas visitam o Parque Municipal
todo mês.

SEGURANÇA DESARMADA

PELO DEP

U

m dos principais cartões
portais de Belo Horizonte, o Parque Américo
Renné Gianetti, mais conhecido como
Parque Municipal de Belo Horizonte,
completou, no dia 26 de setembro,
114 anos.
Em comemoração ao aniversário
do Parque Municipal, o Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação de
Minas Gerais (Seac-MG) promoveu a
IV Ação Nacional Febrac - Limpeza
Ambiental. O evento foi realizado no
dia 17 de setembro e contou com o
apoio do Sindesp-MG.
A ação é uma mobilização da Federação Nacional das Empresas de
Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac), que envolve simultaneamente
sindicatos filiados de todas as regiões
do país, numa corrente nacional em
defesa do meio ambiente.

SEGURANÇA ARMADA

DA

Ação Ambiental promovida pelo
Seac-MG tem apoio do Sindesp-MG

PROTEGER E SERVIR

ZA

íba, Frederico Ayres e de Varginha,
Cel. Gilmar Couto Araújo compõem
a nova comissão.
As 30 empresas de escolta armada autorizadas pelo Departamento de
Polícia Federal para operar em Minas
Gerais foram convidadas para a reunião de 11 de julho de 2011, na sede
do Sindesp-MG, quando foi apresentada a Comissão.
A Ayres, Esquadra, Globalseg,
Guardseg, GVS3, JKMG, Plano,
Plantão, Proforte, Protex e Rodoban
participaram da reunião.

A U T O RI

diretor da pasta de Escolta Armada,
Fábio Ferreira, explica que a Comissão vai discutir questões relacionadas
com escolta armada que poderão ser
inseridas na Convenção Coletiva de
Trabalho.
O diretor Fábio Ferreira, da
Diretoria para Assuntos de Escolta
Armada e Segurança Pessoal, o diretor Flávio Maurício Carreira, da
Diretoria de Mercado, Planejamento
e Marketing e os representantes da
Zona da Mata, José Justino Arcanjo;
do Triângulo Mineiro e Alto Parana-

AL

E

mpresas de segurança
privada autorizadas para
trabalhar em Minas Gerais com Escolta Armada e Segurança Pessoal têm a oportunidade
de participar de reuniões na sede do
Sindesp-MG para discutir assuntos
de interesse da categoria.
Em julho de 2011, a diretoria para
assuntos de Escolta Armada e Segurança Pessoal do Sindesp-MG criou
a Comissão de Escolta Armada.
Como representante dos interesses da categoria, no Sindesp-MG, o

Blue Publicidade

Sindesp-MG cria Comissão
de Escolta Armada

EMPRESA

MG SEG
CERTIFICADO Nº

077/2010

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

Fone:
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Sindesp-MG prossegue com campanha
de combate à segurança clandestina

to da revista da companhia aérea
GOL, e vai fazer parte também
da edição da Azul Linhas Aéreas,
a ser publicada em novembro. O
anúncio adianta as informações do
guia, alerta para a necessidade de
prestar atenção para contratar uma
empresa de segurança que seja devidamente habilitada e autorizada
pela Polícia Federal.
Os interessados poderão solici-

tar o exemplar do guia ao SindespMG.
Segundo o presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto Neto, a
Campanha não vai parar. Serão
sempre informandos os riscos e as
implicações a que estão sujeitos
os tomadores de serviços de segurança privada. Uma das principais
implicações é que o contratante
torna-se corresponsável, em caso
de agressões, lesões corporais
ou quaisquer consequências
advindas do uso de arma de
fogo, causadas por segurança
de empresas clandestinas e/ou
irregulares. A situação pode levar o contratante a responder
criminalmente pelo fato.
Guia de Orientação
No Guia de Orientação, o
leitor encontra informações sobre o Sindesp-MG, o segmento
de segurança privada, as atividades das empresas de segurança, ficam sabendo quem pode
exercer a atividade, recebem
esclarecimentos sobre a contratação proibida de policiais civis
ou militares e sobre a diferença
entre vigia e vigilantes, conhecem os riscos e as penalidades
a que estão sujeitos e recebem
um roteiro, passo a passo, para
contratar corretamente serviços
de segurança privada.

NÃO CONTRATE UM CLANDESTINO PARA PROTEGÊ-LO

nicoli.com.br

"Segurança privada sem autorização é ilegal". Com essa bandeira,
o Sindesp-MG continua engajado
no combate às irregularidades no
segmento de segurança privada.
Promovida desde 2010, já fez
parte da campanha veiculação de
spots nas rádios CBN e Itatiaia,
apresentação de VT na Rede Globo, anúncio na revista do Minas
Tênis Clube, back bus e outdoor
em Belo Horizonte, Contagem,
Betim, Varginha, Pouso Alegre,
Uberlândia, Uberaba, Araxá,
Governador Valadares, Ipatinga e Timóteo.
A campanha tem papel relevante para a sociedade. O objetivo do movimento é orientar
todos sobre os cuidados necessários para contratar serviços
de segurança privada.
Neste semestre, o Sindicato
criou um guia de orientação e
distribuiu o material para empresas de diversos segmentos,
especialmente aquelas que
mais buscam o trabalho da
segurança privada: órgãos públicos, supermercados, restaurantes, casas noturnas, construtoras, casas lotéricas, hospitais,
shoppings, faculdades, bancos
e outros.
Além do guia, foi publicado anúncio na edição de agos-

Ao iniciar um processo de seleção ou de contratação de uma empresa prestadora de serviços especializada em
segurança privada, é necessário exigir documentos que comprovem a regularidade das empresas de segurança. São eles:
- portaria ou alvará de autorização de funcionamento expedida pela Polícia Federal, por meio do Ministério da
Justiça, publicada no Diário Oficial da União;
- alvará de revisão de autorização de funcionamento fornecida anualmente pela Polícia Federal, comprovando a
autorização para o funcionamento da empresa especializada;
- certidões negativas do INSS, FGTS, Impostos Municipais, Estaduais e Federais e
- comprovante de recolhimento da Contribuição Sindical do exercício corrente (GRCS).
Para facilitar e ajudar as empresas a localizarem as prestadoras de serviço devidamente regularizadas, o contratante conta ainda com o Certificado de Regularidade em Segurança - CRS. Criado pelo Sindesp-MG o certificado
é concedido às empresas regulares em relação aos organismos federais, estaduais e municipais e aos Ministérios da
Justiça, do Trabalho e ao Departamento de Polícia Federal.

Arquivo CYB

Nesta etapa da campanha, além de anúncio publicado na revista da companhia aérea GOL, foi elaborado o Guia de Orientação
da Segurança Privada, que traz dicas esclarecedoras sobre como contratar uma empresa de segurança privada e como escolher
adequadamente as prestadoras de serviço.

SEGURANÇA PRIVADA SEM AUTORIZAÇÃO
DA POLÍCIA FEDERAL É ILEGAL
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A Segurança Privada somente pode ser exercida por empresas

pôr em risco o patrimônio do contratante e a integridade física

SINDIFAZ
SINDIFAZ

Legislação e recursos humanos são
pauta de encontros no Sindesp-MG

O

sas. Atento ao seu dever, o SindespMG criou encontros para discussão de
assuntos relacionados com a área de
Recursos Humanos das Empresas de
Segurança Privada de Minas Gerais.
Com periodicidade mensal, os
encontros acontecem no auditório do
Sindesp-MG. O objetivo principal é
promover um estudo técnico e minucioso da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho e da Convenção Coletiva
de Trabalho do setor de segurança.
Com orientação do Assessor Jurídico
do sindicato, Dr. José Costa, os participantes têm condições de esclarecer

dúvidas, discutir as cláusulas, adquirir
experiência e levar melhorias para futuras convenções.
“Essa oportunidade também vem
para mostrar que a instituição está de
portas abertas. Todos podem visitar
o Sindicato, participar dos estudos e
esclarecer dúvidas. Queremos acabar de vez com a impressão de que
o Sindicato exista apenas para tomar
decisões para diretores, presidentes
e empresários do setor. Mesmo que
uma empresa não seja filiada, as portas
estão abertas para a participação. A
união de todos fará com que o SinArquivo Sindesp-MG

Gabriela Magalhães
Sindesp-MG atua diretamente na defesa, coordenação e representatividade legal da categoria patronal
de segurança privada e vigilância de
Minas Gerais. O trabalho do Sindicato
inclui a orientação para empresas e
seus colaboradores compreenderem a
legislação e os deveres, no exercício
das atividades.
Muitas vezes surgem dúvidas nas
interpretações e na aplicação das normas. Portanto, é necessário estabelecer
um diálogo constante com as empre-
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Arquivo Sindesp-MG

As atividades de uma empresa de segurança envolvem uma vasta legislação e várias normas. Com o objetivo de esclarecer todas
as dúvidas, o SINDESP-MG realiza encontros mensais com empresas associadas e não associadas

desp-MG aprimore suas atividades”,
explica Romis Melito Ferrarez, um
dos idealizadores e coordenador do
Projeto.
OS ENCONTROS
O primeiro encontro foi realizado
em julho de 2011. O tema foi “ações
preventivas para evitar passivo trabalhista”. O segundo, realizado em agosto, tratou sobre “Jornada de trabalho”.
Participaram empresas filiadas e não
filiadas ao Sindicato.
“Como se trata de um trabalho
em grupo e não uma simples palestra,
ao final de cada encontro é definido
outro tema para discussão. Todas as
conclusões são registradas em ata e
encaminhadas para a Diretoria do
Sindesp–MG. O Sindicato divulga
o resultado de cada encontro para as

empresas. Além disso, a conclusão de
cada trabalho pode se tornar parâmetro
para futuras negociações entre as categorias de classe”, esclarece Romis.
O último encontro aconteceu no
dia 26 de setembro, e o tema foi “Adicional Noturno”. O Sindesp fica na
avenida Raja Gabáglia, 1492 – Gutierrez. Para participar, basta solicitar
uma ficha de inscrição pelo telefone
3327-5300. O preenchimento da ficha
é necessário para que o Sindesp dimensione as providências necessárias
para receber todos.
Os treinamentos também estão
abertos para profissionais das áreas
Comercial e Operacional. Quanto
mais os departamentos das empresas
se envolverem, melhores vão ser os
resultados.

“O Sindesp-MG faz questão de
manter a união entre empresas e colaboradores e de sempre praticar a
democracia plena e irrestrita na sua
condução. Estes são os pilares da estrutura da entidade. Somos comprometidos com o melhor atendimento,
sem qualquer margem de erro, aos anseios da categoria, para o bem-estar de
todos. Lembramos que, colaborador
ciente, esclarecido de suas atribuições,
confiante e digno irá colher frutos de
seus sonhos e anseios. Agradecemos
a presença de todos que nos honram
com a suas contribuições e convocamos os empresários para que deem o
apoio necessário para que seus colaboradores participem!”, finaliza Romis
Melito Ferrarez.
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GASTRONOMIA
ESPECIARIAS

Rosilene Campolina

portalgastronomico@chefachef.com.br

Arquivo Pessoal

GASTRONOMIA

Os ingredientes que fizeram a história do homem e da gastronomia

D

esde os primórdios, as especiarias fizeram parte do
modo de alimentar do homem. Por causa delas, criaram-se rotas
marítimas, estabeleceram-se tratados e
novos povos e nações foram descobertos, sem falar de muitos conflitos frequentes na época, por causa da grande
disputa pelo poder e comércio desses
valiosos ingredientes.
As especiarias tiveram um papel
fundamental na alimentação e civilização do homem. De forma muito especial,
nós, os brasileiros, devemos agradecer

à incansável busca dos portugueses por
estas joias do oriente, que ao procurarem
um caminho mais curto para contornar
a África e chegar à India, perderam-se
e chegaram ao Brasil.
O açafrão, produzido a partir dos
pistilos da flor crocus Sativus, era o
ouro dos temperos e já naquela época
era utilizado somente por famílias abastadas, que ostentavam não somente na
alimentação como no tingimento das
roupas dos imperadores, das princesas
e das noivas.
As especiarias ainda exercem

grande fascínio no mundo contemporâneo.
Mágicas, são capazes de transformar
receitas sem graça em iguaria dos reis.
E com o “boom” gastronômico, estes
ingredientes singulares ganharam status
na culinária ocidental, onde a procura e
disputa por eles continuam acirradas.
Confira a seguir a deliciosa receita
“Risoto de Açafrão com Costeletas de
Cordeiro” (preparada com o açafrão – o
ouro dos temperos), da chef Rosilene
Campolina, do Portal Gastronômico
Chef a Chef.

Risoto de Açafrão com a Costeleta de Cordeiro
Rendimento: 2 porções
Nível de dificuldade: médio
Tempo de preparo: 45 minutos
Ingredientes
200g ou 1 xícara de arroz arbóreo para risoto
4 colheres (sopa) de manteiga (reserve 2 gelada)
100g de cebola bem picadinha (brunoise)
125 ml ou 1/2 xícara de vinho branco seco de boa
qualidade
1g de açafrão (Zafferano ) em pistilos (flor) ou em pó
1L de brodo (caldo de legumes ou de carne bem
quente)
50g de parmesão ralado na hora
Pimenta-do-reino e sal a gosto
Pistilos de açafrão para decorar
Costeletas de Cordeiro:
2 carrés de cordeiro com 5 costeletas cada um
2 dentes de alho bem picadinhos
Alecrim, pimenta-do-reino e sal a gosto
20ml de azeite
Molho Balsâmico:
1 xícara de aceto balsâmico
1/2 xícara de açúcar mascavo ou comum
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Modo de Preparo
Risoto:
Em uma panela, doure a cebola na
manteiga até amolecer. Junte o arroz
e mexa por uns 2 minutos. Acrescente o vinho branco e deixe reduzir.
Dissolva o açafrão num pouco do caldo de legumes e verta sobre o arroz.
Deixe absorver, mexendo sempre
com uma espátula.
Quando o arroz estiver quase pronto
(al dente), acerte os temperos com sal
e pimenta. Finalize com a manteiga
reservada gelada e o parmesão ralado. Mantenha quente.
Costeletas de Cordeiro:
Limpe o excesso de gordura do cordeiro e as pontas dos ossos. Divida os

carrés em costeletas e tempere com
alho, sal, pimenta, alecrim picadinho
e um fio de azeite. Reserve alguns
minutos. Numa panela de fundo grosso, aqueça um fio de azeite e grelhe
as costeletas de todos os lados da
carne, mas mantenha o ponto malpassado. Reserve aquecido.
Molho de Aceto Balsâmico:
Misture os ingredientes e leve ao
fogo até encorpar (ponto mel ou
xarope)
Montagem do prato:
Disponha o risoto num prato fundo e
as costeletas em volta. Guarneça com
o molho de aceto balsâmico. Decore com pistilos de flor de açafrão e
ramo de alecrim, como na sugestão
do Portal Gastronômico www.chefachef.com.br
Fonte: Wikipédia e
www.chefachef.com.br
Contato com Rosilene Campolina:
portalgastronomico@chefachef.com.br
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Oportunidades
Para encontrar novas “oportunidades” será preciso expandir o campo de visão e os conhecimentos. Em “Oportunidades”, Dalmir Sant’Anna auxilia o ser humano a ir além, a superar a zona de conforto, desenvolvendo dons e
equilibrando valores para tornar-se uma pessoa apaixonada pelo trabalho e pela vida. Essa é a sua oportunidade
de fazer a diferença.
Autor: Dalmir Sant’Anna
Editora: Odorizzi
Páginas: 188
Valor: RS 30,00
Compra: www.dalmir.com.br/loja e www.livrariascatarinense.com.br
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