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       PALAVRA DO PRESIDENTE

Com o início de novas administrações, nada mais natural que o ano de 2011 
cercar-se de grandes expectativas. O governo federal tem pela frente o desafi o 
de promover o desenvolvimento, sem, entretanto, descuidar da infl ação, cujos 
últimos indicadores sugerem riscos à estabilidade tão duramente conquistada 
nos últimos quinze anos.

Políticas fi scal e monetária terão, necessariamente, de encontrar mecanismos 
que assegurem a preservação da confi abilidade da moeda e outros instrumentos 
capazes de prover o país da infraestrutura reclamada pela sociedade, em especial, 
e pelos agentes econômicos, que possam fazer frente e dar suporte ao crescimento 
e à nossa inserção defi nitiva no seleto grupo das nações desenvolvidas. 

Renovadas em boa parte pelas eleições de outubro de 2010, nossas casas 
legislativas, esperamos, deverão se empenhar em editar, de uma vez por todas, as 
diversas reformas estruturais sem as quais difi cilmente alcançaremos as condições 
necessárias para que venhamos a nos tornar uma economia competitiva e moderna.

Particularmente no que toca ao nosso setor, o Estatuto da Segurança Privada, 
em tramitação no Congresso Nacional, deve merecer especial tratamento por 
parte de nossas entidades representativas em âmbito federal, de forma que o 
mesmo seja, muito em breve, aprovado e regulamentado, propiciando ao seg-
mento um acervo regulatório que seja apto a responder, diferentemente do que 
ocorre no atual estágio institucional, às demandas que envolvem as atividades 
de segurança patrimonial.

 A este propósito, o mínimo que podemos esperar é que o Poder Legislati-
vo, sensível às aspirações das partes interessadas, nos propicie, o quanto antes, 
uma regulamentação pautada pelo equilíbrio, pela sensatez e efi cácia, capaz de 
contemplar soluções à altura das complexidades próprias a uma atividade que há 
muito reclama pela modernização do conjunto normativo que rege o segmento.

 Concretizadas essas ações fundamentais, não há dúvida de que nosso setor 
promoverá um signifi cativo salto de qualidade, consolidando sua posição no 
cenário econômico, dando mostras, mais uma vez, de sua importância para as 
políticas de desenvolvimento, emprego e renda.

Boa leitura!
Um grande abraço,

Edson Pinto Neto
Presidente do Sindesp-MG
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SESSÃO

Flávia Presoti

O Sindesp-MG continua empe-
nhado em esclarecer  dúvidas 
e a dar orientações preventi-

vas para empresários e profi ssionais 
dos setores administrativos , recursos 
humanos e jurídico das empresas de 
segurança e vigilância privada sobre 
as novas regras adotadas pela Previ-
dência Social a respeito das contribui-
ções para o SAT.
 À frente das discussões,  o 
presidente da Mezzo Planejamento, 
Calil Buainain – um dos maiores es-
pecialistas em empresas de segurança 
e vigilância privada do país - tem  par-
ticipado com frequência, no Sindesp-
MG,  de discussões sobre o assunto.
 Em sua apresentação, no 
final do ano passado, Calil Buai-
nain alertou aos presentes sobre 
a preocupação que as empresas 
devem ter em se preparar admi-
nistrativa e juridicamente para 
absorver os impactos dos fatores 
acidentários.
 De acordo com o 
especialista, com a nova 
interpretação da Receita 
Federal sobre como deve 
ser apurada a alíquota 
do Seguro Acidente de 
Trabalho (SAT), muitas 
empresas poderão sofrer 
com o aumento no paga-
mento da contribuição e 
futuramente serem autua-
das pelo fi sco.

 “A Instrução Normativa nº 1071, 
publicada no dia 15 de setembro de 
2010, determina que as companhias 
que desenvolvem mais de uma ati-
vidade devem usar como parâmetro 
aquela que consta como principal no 
seu objetivo social. Isso traz uma in-
terpretação diversa da Lei nº 8.212, 
de 1991, que regulamenta o plano 
de custeio de seguridade social. 
Essa norma estabelece que a alíquo-

ta paga deverá ser 
a da atividade pre-
poderante, ou seja, 
aquela área que tiver 
o maior número de 
empregados na em-
presa. As Alíquotas 
do SAT variam de 
1% a 3% da folha de 
pagamentos e uma 
alteração pode trazer 

diferenças milionárias, dependendo 
da situação.”A alteração do critério 
para apurar o SAT  está prevista no 
inciso II do artigo 72 da nova Instru-
ção Normativa nº 1071.
 Calil comenta que a chan-
ce de derrubar o valor das alíquotas 
existe, mas, para que isso aconteça,  
é preciso que as empresas organi-
zem melhor seus processos internos 
de controle,  preparem-se, contes-
tem,  defendam e questionem em 
prol de sua própria sobrevivência.
 Em Minas Gerais, ainda é 
baixo o número de empresas que pro-
curaram a consultoria da Mezzo Pla-
nejamento para que soluções sejam 
tomadas. “Das poucas que procura-
ram,  uma conseguiu ter uma vitória 
signifi cativa economizando em tribu-
tos 700 mil reais em um ano”.

JURÍDICOEmpresas devem se 
preparar administrativa 
e juridicamente para absorver os 
impactos dos fatores acidentários

Em Minas Gerais, das poucas empresas que se prepararam e procuraram a consultoria da 
Mezzo Planejamento, uma conseguiu  economizar em tributos 700 mil reais
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O BARATO 
SAI CARO

Serviço terceirizado de segurança
CAPACAPACAPACAPACAPA

Flávia Presoti
 

Não é novidade  para  quem  
atua de forma séria e com-
prometida com o segmento de 

segurança privada o desconforto que 
causam as empresas que  concorrem 
de forma desleal, oferecendo ao mer-
cado preços inexequíveis. 

Esta concorrência desleal assusta 
ao provocar danos na economia do 
país, refl etindo seriamente em preju-
ízos para  empresários,  trabalhadores 
e contratantes do serviço de segurança 
privada.

E o problema disso tudo, informa 
o diretor do Sindesp-MG, empresário 
Fábio Ferreira, está na má-formação 
de preço, na documentação duvidosa e 
no descumprimento com as cláusulas  
da Convenção Coletiva de Trabalho. 
“Nosso negócio não tem milagre. La-
mentavelmente, nos deparamos com 
empresários que não cumprem devi-
damente o seu papel. São verdadei-
ros aventureiros que  absorvem um 
percentual do mercado, denigrem a 
imagem de empresas sérias, trazendo  
problemas e prejuízos para o setor.”   

Para o presidente do Sindicato dos 
Vigilantes de Minas Gerais, Romualdo 
Alves Ribeiro, a concorrência deve 
existir , uma vez que ela é boa para o 
contratante e para a democracia. “ O 
que  recriminamos é a prática desones-
ta de algumas empresas que  entram 
em uma concorrência prontas para ga-
nhar o contrato a qualquer preço, não 
importando com o seu próprio futuro  

ou dos seus colaboradores. Infeliz-
mente, algumas empresas participam 
da concorrência sem a responsabili-
dade necessária para quem pretende 
ganhar um serviço e conseguir exe-
cutá-lo”, reprova.

Romualdo explica que  o preço 
inexequível e documentos de habilita-
ção duvidosos são práticas realizadas 
com frequência por empresários des-
cumpridores de suas 
obrigações. Entre os 
prejudicados estão, 
principalmente, os 
vigilantes e os forne-
cedores, seguidos do 
Estado e do próprio 
segmento  que pas-
sa a ser discriminado 
pelos contratantes.  
“Já se tornou uma 
desprezível tradição 
a falência de empre-
sas do segmento de 
serviços terceiriza-
dos no Brasil. Uma 
das principais ra-
zões de falência na 
área de segurança 
é a prática da con-
corrência desleal. 
Algumas empresas 
já chegam  ao mer-
cado sem a pretensão 
de se estabelecerem, 
de se tornarem uma 
marca solidifi cada”. 
diz.

Segundo Denise 

Borges Santana, que atua como geren-
te comercial no segmento de seguran-
ça em Minas Gerais, uma das grandes 
difi culdades do mercado é  enfrentar 
o preço baixo da concorrência. “A 
prestação de serviços é praticamente 
um repasse. Os encargos sociais e as 
obrigações trabalhistas  consomem a 
maior parte dos contratos.  A formação 
correta de preço de uma planilha é o 

Contratantes que não avaliam a composição de custos do serviço terceirizado  de segurança  arriscam ter em suas contas 
prejuízos com o fi sco e Ministério do Trabalho 
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que determinará a saúde financeira 
do negócio”.

Da mesma opinião compartilha o 
empresário Fábio Ferreira.  “No mer-
cado as empresas que não estão pre-
ocupadas em formar um preço justo 
e competitivo terão vida curta.” diz.

Para os entrevistados, outro pon-
to relevante é a corresponsabilidade 
do cliente. “Ao contratar um serviço 

de segurança, o tomador de serviço é 
corresponsável. Se a empresa vier a 
fechar, parte do prejuízo é do cliente. 
Ele terá de arcar com todas as obriga-
ções trabalhistas”.

Assim sendo, está aí mais um mo-
tivo para que o cliente  também parti-
cipe do processo de fechamento de um 
contrato. A clareza nas negociações, 
sem dúvida, vai beneficiar não só o 

segmento como também o tomador 
de serviços. 

Para contratar uma empresa de 
segurança privada, os clientes (ges-
tores de contratos) devem pesquisar as 
empresas candidatas antes de fechar o 
contrato, não ficar atrelados só às pro-
messas e aos valores apresentados por 
estas empresas.  “É preciso observar a 
idoneidade, verificar a documentação 
(empresas tomadoras de serviços têm 
o direito e o dever de solicitar certidões 
negativas e até o balanço da empresa 
a ser contratada), dimensionar os ser-
viços a serem contratados em número 
de pessoal incluindo  os benefícios e 
insumos, além de averiguar sobre  a 
condição operacional da empresa, sua 
saúde financeira, estrutura e referência 
no mercado”, alerta Denise.

É preciso haver um questionamen-
to tanto do contratante quanto do con-
tratado se o serviço prestado atende 
às necessidades  e às normas exigidas 
pela legislação vigente.

O presidente do Sindicato do Vi-
gilantes de Minas Gerais, Romualdo 
Alves Ribeiro, defende  mudanças na 
lei de licitação como forma de dimi-
nuir os prejuízos do setor. “ A lei de 
licitação não pode simplesmente tratar 
como vencedor de um pregão aquele 
que apresenta o menor preço. É preci-
so que o preço esteja alinhado com a 
capacidade de execução dos serviços 
pretendidos”.

Ainda como forma de ajudar no 
combate às empresas que concorrem 
ilegalmente no mercado, o Sindicato 
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dos Vigilantes está realizando um es-
tudo  para ver a viabilidade de inter-
vir diretamente nas concorrências para 
proteger os interesses de seus represen-
tados. “A pretensão é intervir na fase 
inicial de contratação dos serviços”, 
diz Romualdo. 

 Sejam elas empresas de pequeno, 
médio ou grande porte, os impostos 
diretos  ISS, IRPJ, Contribuição So-
cial, PIS, Cofi ns, INSS e FGTS exis-
tem e têm de ser pagos. “A empresa 
que não paga esses impostos poderá 
ter suas portas fechadas” conforme  
explica o contador Lafayette Vilella 
de Moraes Neto, diretor da Previsa 
Contabilidade, empresa de contabili-
dade que atende, há cerca de 20 anos, 
diversas empresas do ramos de segu-
rança privada no Estado.

Montar o preço de venda junto com 
o contador também pode ser uma boa 
dica para quem pretende concorrer de 
igual para igual. “A margem de lucro 
do segmento de segurança é baixa e, 
ao formular uma planilha de custos, os 
impostos devem ser repassados para o 
cliente. Se a empresa pratica um pre-
ço inexequível, consequentemente, ela 
não terá dinheiro para pagar os impos-
tos  e iniciará a sonegação. Uma vez na 
fraude, ela poderá entrar para a dívida 
ativa e ser  executada, provocando sé-
rios prejuízos ao mercado”.

Mas a boa notícia é que como 
existe uma previsão legal do contrato 

em buscar o equi-
líbrio financeiro, 
Lafayette orienta 
as empresas, que 
por ventura tenham 
contratos com pre-
ços inexequíveis, 
quer seja por uma 
má-composição 
dos custos ou por 
qualquer outro 
motivo, a chamar 
o tomador de servi-
ço para renegociar o 
contrato. “A formação 
de preço é a coluna ver-
tebral da empresa de se-
gurança. Se o contrato está 
desequilibrando as fi nanças 
da empresa, se a empresa errou 
ao formular os tributos na plani-
lha de preços e nada faz para mudar 
a situação,  o refl exo virá no futuro”.

Aproveitar os incentivos fi scais 
também pode ser uma boa alternati-
va para quem deseja trabalhar hones-
tamente e ter um ganho a mais nos 
contratos. Ele cita como exemplo a 
utilização do Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT) pelas empresas 
de segurança como forma de afastar 
qualquer interpretação contrária àquela 
inscrita na Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT). “Se a empresa for optante 
do PAT pode reduzir em até 4% do IR 
devido”, afi rma Lafayette.
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SESSÃO

Flávia Presoti

 Infelizmente, nos dias de hoje, nenhu-
ma empresa de segurança privada está 
livre de sofrer injustiças, tendo em 

vista o fato de a atividade ser altamente re-
gulamentada e detalhista, o que pode levar a 
interpretações diversas pelos fi scalizadores, 
nas diversas regiões do País.
 A clareza dessa afi rma-
tiva pode ser mensurada pela  
Portaria nº 387/2006-DG/
DPF, publicada em  1º de se-
tembro de 2006 e que já so-
freu cinco alterações.
 Mas o consolo e por-
to seguro para quem busca 
trabalhar com transparência 
e ética no mercado de segu-
rança privada é a existência 
da Comissão Consultiva para 
Assuntos de Segurança Priva-
da (CCASP) do Ministério da 
Justiça.
 Criada em 1991 pelo Ministério da 
Justiça, essa Comissão tem como objetivos 
estudar e propor soluções para o aprimora-
mento das   atividades de normatização e fi s-
calização dos serviços privados de segurança, 
afetos ao DPF; examinar e opinar conclusi-
vamente sobre os processos que  objetivam 
apurar as infrações à  Lei  nº  7.102,  de  20  de  
junho  de  1983,  ao  Decreto  n°  89.056,  de 
24  de   novembro   de   1983,   e   às   demais   
normas   que   regulamentam   a   atividade   de 
segurança privada.
 Além disso, ela visa também  examinar  
e  opinar,   conclusivamente,   quando   con-
sultada   pelo   Diretor do Deasp, sobre  pro-
cessos que digam respeito a autorização   para   
funcionamento   de   empresas   especializa-
das   em   serviços de vigilância, transporte de 
valores e cursos de formação de vigilantes; à 
autorização  para  aquisição  e   posse   de   ar-
mas,   munições,   equipamentos   e petrechos 
para recarga, realizados por essas empresas;  
às  alterações  a  que  alude  o  parágrafo  úni-

co,  do  artigo  32   do   Decreto   n° 89.056, de 
24 de novembro de 1983, e o currículo para 
os cursos de formação de vigilantes,  além 
de  analisar    as   questões   relacionadas   à  
efetivação   dos convênios  a  que  se  refere  
o  art.  52,  do  Decreto  nº  89.056,  de  24   
de   novembro   de 1983 e  apreciar    outras   
questões   relacionadas   com   os   serviços 

privados de segurança, 
suscitadas por qualquer 
dos seus membros, emi-
tindo opiniões a respeito 
de todas essas questões.
 Na opinião de Vagner 
Jorge (foto), ex-Vice-
Presidente de Assuntos 
Jurídicos e Institucionais 
da Fenavist,  empresário 
e consultor do segmento, 
e há 23  anos à frente da 
empresa Datasafe  a Co-
missão Consultiva para 
Assuntos de Segurança 

Privada – CCASP – é um espaço dinâmico,  
democrático, para discussões e troca de expe-
riências entre os segmentos profi ssionais. 
 “Vejo a CCASP como um fórum privi-
legiado, em que o empresário, via sua entida-
de de classe, tem a oportunidade  de conhecer 
o desenvolvimento dos processos punitivos, 
a dinâmica da regulamentação, de discutir 
eventuais problemas de interpretação e, ain-
da, postular inclusões e exclusões em edição 
de normas, discutindo os temas em pé de 
igualdade com seus pares”.
  Mesmo vendo com bons olhos a presen-
ça dos empresários nas reuniões da Comissão 
Consultiva, ele lamenta  o baixo quórum. “É  
neste fórum, em Brasília(DF), na sede da Co-
ordenação Geral de Controle de Segurança 
Privada, que o empresário terá a visão realista 
do entendimento dos processos da segurança 
privada, conhecendo os objetivos do órgão 
fi scalizador e as necessidades dos demais 
atores do segmento, podendo, assim, coleti-
vamente, contribuir para a construção de um 
mercado de segurança privada mais sólido e 
igualitário”, defende o empresário”.

 Só para se ter uma ideia da importân-
cia da CCASP, em sua 88ª reunião, no dia 
14 de dezembro de 2010, foram  julgados 
504 processos punitivos, distribuídos entre 
vigilância e transporte de valores (153), or-
gânicas (5), academias (46) e instituições fi -
nanceiras (298). Da totalidade dos julgados, 
a aplicação de multas resultou no valor de  
R$ 2.526.650,56.
 De acordo com levantamentos da Con-
federação dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf), esse montante foi o maior 
valor já aplicado nos últimos anos. Tudo isso, 
graças à atuação da Comissão que agiu em 
prol do segmento.   
 A CCASP é composta por representan-
tes de  12  órgãos e entidades envolvidas com 
a atividade-fi m, presidida pelo Coordenador 
Geral de Controle de Segurança Privada.  
 São integrantes o DPF – Departamento 
de Polícia Federal –; Exército; IRB BRASIL 
RE- IRB Brasil Resseguros; Fenavist – Fede-
ração Nacional dos Sindicatos das Empresas 
de Vigilância, Segurança e Transporte de Va-
lores –, ABTV – Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte de Valores –; CNTV-
PS – Confederação Nacional dos Vigilantes 
–; Febraban – Federação Nacional das Asso-
ciações de Bancos –; ABCFAV – Associação 
Brasileira dos Cursos de Formação e Aperfei-
çoamento de Vigilantes –; Contraf – Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro –; Fetravesp – Federação dos Tra-
balhadores em Segurança e Vigilância Priva-
da –; Transporte de Valores, Similares e Afi ns 
do Estado de São Paulo; ABSO – Associação 
Brasileira dos Profi ssionais em Segurança 
Orgânica –; Abrevis – Associação Brasileira 
de Empresas de Vigilância e Segurança – e 
Sindvalores DF- Sindicato dos Empregados 
no Transporte de Valores do Distrito Federal.
 Com relação às fi scalizações, elas 
são feitas pelos órgãos descentralizados do 
DPF, ou sejam, as Delesp (uma em cada 
Estado) ou pelas  Comissões de Vistorias 
(CV), estruturadas junto às Delegacias de 
Polícia Federal.
 Em ambos os casos, as citadas des-

FENAVISTComissão Consultiva para 
Assuntos de Segurança 
Privada:  defesa e combate às 
desigualdades no setor
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centralizadas estão subor-
dinadas tecnicamente à 
Coordenação Geral de Con-
trole de Segurança Privada 
– CGCSP, em Brasília, e, 
administrativamente, às Su-
perintendências Regionais 
do Departamento de Polícia 
Federal.
 No que diz respeito à   
rotina do desenvolvimen-
to do processo punitivo, o 
consultor explica que, cons-
tatada a prática de infração 
administrativa, a Delesp 
ou CV lavrará o respectivo 
Auto de Constatação de In-
fração e Notificação- ACI 
– contendo data, hora, local, 
descrição do fato, qualifica-
ção dos vigilantes e outras 
circunstâncias relevantes.
 “Quanto melhor des-
crito o fato que, em tese, 
infringiu o regulamento, melhor para todos, 
pois, tanto para a defesa, quanto para a fixa-
ção de eventual pena, o julgador terá mais se-
gurança em sua decisão. De posse do ACIN 
(Auto de Constatação de Infração e Notifi-
cação), a empresa terá dez  dias ininterruptos 
para apresentar sua defesa administrativa. A 
Defesa apresentada será analisada pela autori-
dade responsável da unidade que constatou a 
eventual infração e encaminhada para a CG-
CSP, em Brasília, para  posterior decisão”.
 Em seguida, explica Vagner , o pro-
cesso, ao ser autuado na CGCSP, segue para 
uma assessoria da CCASP, subordinada à 
Dicof – Divisão de Controle e Fiscalização 
da CGCSP, onde o feito é revisado e emitido 
um parecer final, que servirá de orientação 
para a condução dos votos no julgamento do 
processo.
  Por fim, após  pautar o processo para 
julgamento, a assessoria da CCASP envia 
uma síntese às entidades de classe para di-
vulgação e publicidade legal, juntamente 
com a convocação formal para a reunião.

 É na CCASP, nesta oportunidade, que 
as entidades de classe têm sua grande mis-
são: discutir os termos de cada relatório, das 
defesas, das manifestações do DPF, trazendo, 
assim, “luz” suficiente para que o julgamento 
seja realizado com o conhecimento de todos 
os detalhes do processo.
 Quando os processos atingem um grau 
de grande complexidade, as entidades de 
classe, a exemplo da Fenavist, da Abrevis, 
da ABTV, podem pedir sua retirada de pauta 
para apresentação de “voto vista”, ou seja, um 
voto formalizado por escrito, trazendo fatos e 
documentos que ajudem na elucidação desses 
processos.
 Nesses casos, a entidade que retirou o 
processo deve apresentar seu voto em, no má-
ximo, 15  dias devendo o processo ter priori-
dade para julgamento, já na próxima reunião 
da CCASP.
 Todo esse processo  consome, em mé-
dia, 897 dias, resultado esse obtido conside-
rando os processos julgados na 88ª reunião 
da CCASP, realizada em 14 de dezembro de 
2010.

 A decisão é publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), tendo ainda a empresa o 
prazo de 10 dias para entrar com recurso ad-
ministrativo que será encaminhado ao Diretor 
Geral do Departamento de Polícia Federal.
 Apesar de sua instituição em 1985, a 
CCASP ultimamente tem ganhado muita 
força, com discussões intensas entre os en-
volvidos na atividade de segurança privada, 
divulgando seus atos e resultados, com uma 
Ata mais consistente, permitindo, assim, a 
formação de “precedentes” e pacificação de 
entendimentos, formando,  dessa forma, juris-
prudência administrativa.
 Assim sendo, fica a sugestão para que 
em 2011, você, empresário do segmento de 
segurança privada,  participe efetivamente 
das discussões necessárias ao desenvolvi-
mento do segmento, levando, por intermédio 
de sua entidade de classe,  todos os anseios e 
reclamos, para que assim, unidos na CCASP, 
possamos contribuir mais,  de forma ética e 
participativa para o crescimento do segmento 
no país. 
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SESSÃOILEGALSegurança clandestina 
fere imagem do mercado 
de segurança privada

 Atualmente, Mi-
nas Gerais tem 25 mil vi-
gilantes legalizados e cer-
ca de 150 mil trabalhando 
na clandestinidade. Os 
dados revelados em le-
vantamento recente, pelo 
Sindicato dos Vigilantes 
de Minas Gerais (Sinvig-
MG), comprovam uma 
realidade  assustadora e 
criminosa.
 Serviços de bai-
xa qualidade, práticas 
abusivas de preços ine-
xequíveis não só preju-
dicam as empresas regu-
larizadas como colocam 
em risco a vida de milha-
res de inocentes.
 Os seguranças 
clandestinos estão em 
vários lugares (farmá-
cias, shoppings, instituições de ensi-
no, festas de formatura, boates, casas 
noturnas),entre outros estabeleci-
mentos, em diferentes ocasiões.
 Eles fazem parte de uma rede 
criminosa de seguranças mal prepa-
rados, descredenciados pela Polícia 
Federal e que, juntamente com as 
empresas contratantes, alimentam a 
indústria criminosa da segurança pri-
vada irregular.
 De acordo com estimativa do 
Sinvig-MG, para 1 vigilante regula-
rizado, pelo menos  5 estão atuando 
irregularmente em Minas Gerais.
 Segundo Edson Pinto Neto, 
presidente do Sindicato das Empresas 

de Segurança  e Vigilância do Esta-
do de Minas Gerais (Sindesp-MG), 
um dos grandes desafi os  enfrentados 
pelos Sindicatos laborais e patronais, 
Fenavist e Polícia Federal, é o comba-
te à clandestinidade. 
 Edson enfatiza  que o contratan-
te deve se atentar para o fato de que tanto 
contratantes  quanto contratados estão 
sujeitos a penalidades, quando a empre-
sa contratada não é regulamentada, ou 
utiliza-se de trabalhador irregular.
 “Contratar empresas e ou vi-
gilantes irregulares é crime. Os con-
tratantes devem fi car atentos também 
aos preços oferecidos. Se estes esti-
verem abaixo do custo direto relati-
vos a salários e despesas trabalhistas 

e tributárias, é sinal de que 
a empresa pode estar for-
necendo mão de obra ir-
regular e ou sonegando os 
impostos, situação em que 
o contratante é correspon-
savel por todas as infrações 
cometidas pela empresa 
por ele contratada.”
 Para o Presidente do 
Sindicato dos Vigilantes de 
Minas Gerais, Romualdo 
Alves Ribeiro, além das 
campanhas publicitárias de 
combate à clandestinidade, 
é necessário ações do Esta-
do para inibir e punir essa 
prática ilegal. 
  “Não acredito que o 
problema possa ser resolvido 
se  ações mais efetivas por 
parte do Estado não forem 
colocadas em prática. Mu-

danças na Lei também devem ocorrer 
com  urgência”, critica.
 Romualdo conta que uma das 
ações promovidas recentemente pelo 
Sinvig-MG gerou resultados positivos.  
“A Campanha na Rádio Itatiaia reali-
zada de outubro de 2010 a janeiro de 
2011 levou para a população, nos fi nais 
de semana, informações indispensáveis 
sobre como dizer não à segurança clan-
destina. Tivemos  retornos positivos da 
sociedade que nos procurou, inclusive, 
para  denunciar práticas abusivas de se-
gurança clandestina”, diz.
 Com o mote “Segurança 
Privada sem Autorização da Polícia 
Federal é Crime”, o Sindesp-MG 

Empresas que contratam serviços irregulares alimentam a indústria criminosa 
da segurança clandestina

Flávia Presoti
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também  lançou uma campanha  no 
segundo semestre de 2010 contra  a 
segurança clandestina.
 Dirigida especialmente ao pú-
blico contratante do serviço de segurança 
privada, a campanha do Sindesp-MG es-
teve presente com veiculação de spots nas 
rádios CBN e Itatiaia em todo o Estado de 
Minas Gerais, em backbus e em outdoor 
da capital e em algumas cidades polo do in-
terior de Minas, além de  anúncio na revista 
do Minas Tênis Clube, com tiragem de 23 
mil exemplares, e VT na Rede Globo. 
 E dando continuidade à cam-
panha, o Sindesp MG reeditou o “Guia 
de orientação ao  contratante dos servi-
ços de segurança”, que será fornecido 
a todos os contratantes deste serviço 
em Minas Gerais, e, ainda, distribuído 
na capital por meio de panfletagem em 
vários pontos da cidade e entradas dos 
principais shoppings.

Segurança Privada - O que é e como 
funciona?
Segurança Privada é toda atividade 
voltada à vigilância e defesa do patri-
mônio ou segurança física de pessoas, 
de forma armada ou desarmada, as-
sim como a realização de  transporte 

de valores e escolta para transporte de 
qualquer outro tipo de carga.
 Regulamentada pela Lei Fe-
deral 7.102/1983, a Segurança Privada 
só pode ser exercida por empresas es-
pecializadas, legalmente constituídas e 
devidamente autorizadas pela Polícia 
Federal.
 A legislação estabelece nor-
mas para o funcionamento das empre-
sas que exercem esse tipo de atividade, 
regulamentando, ainda, o exercício da 
profissão de vigilante; disciplina desde 
a concepção de empresas especializa-
das na prestação de serviços de seguran-
ça e vigilância, até as punições cabíveis, 
cujo controle e fiscalização cabem ao 
Departamento de Polícia Federal.

Quais são as atividades exercidas pe-
las empresas de segurança privada?
São  atividades de segurança privada:
1. Segurança Patrimonial: exercida 
dentro dos limites dos estabelecimen-
tos urbanos ou rurais, públicos ou pri-
vados, com a finalidade de garantir a 
incolumidade física das pessoas e a 
integridade do patrimônio no local, 
ou nos eventos sociais.
2. Segurança Pessoal: exercida com a 

finalidade de garantir a incolumidade 
física das pessoas.
3. Escolta Armada: visa garantir o 
transporte de qualquer tipo de carga 
ou valores.
4. Transporte de Valores: consiste no 
transporte de numerário, bens ou va-
lores, mediante a utilização de veícu-
los comuns ou especiais.
5. Curso de Formação de Vigilantes: 
tem por finalidade formar, especiali-
zar e reciclar os vigilantes.

Quem pode exercer a atividade de 
segurança privada?
Esta atividade só pode ser exercida 
por empresas legalmente constituídas 
e devidamente autorizadas pela Polícia 
Federal. Além disso, os profissionais 
de vigilância contratados por estas em-
presas devem, obrigatoriamente, ser 
formados em cursos ministrados por 
escolas de formação de vigilantes, tam-
bém credenciadas pela Polícia Federal.

Podem-se contratar eventualmente 
vigilantes autônomos, policiais civis 
e / ou militares?
É proibida a prestação de serviço au-
tônomo de segurança. Mesmo que es-

PARA NÃO ERRAR NA ESCOLHA
Exigir empresas autorizadas é um direito seu. Diga não à clandestinidade.

Aqui, você encontra  perguntas e respostas que esclarecerão as dúvidas mais comuns dos 
cidadãos e empresas que têm estes serviços contratados. Confira!
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tes profi ssionais sejam Policiais Civis 
e ou Militares. As penalidades pre-
vistas para esse tipo de contravenção 
se aplicam tanto  para o contratante 
quanto para o contratado.

Posso contratar, através do qua-
dro funcional da minha empresa, 
vigilantes para segurança do meu 
patrimônio?
A vigilância própria é denominada 
SEGURANCA ORGÂNICA. Sendo 
assim, uma empresa que tenha como 
objeto econômico diverso da vigilân-
cia e que utilize do quadro funcional 
próprio para execução de sua segu-
rança, de forma armada ou desar-
mada deverá adaptar-se à legislação, 
requerendo a competente Autorização 
de Funcionamento junto à Polícia 
Federal para atuar como Empresa de 
Segurança Orgânica. Além disso, os 
vigilantes devem possuir o registro no 
Departamento de Polícia Federal e a 
CNV – Carteira Nacional do Vigilante.

Qual é a diferença entre vigia e 
vigilante?
Aos vigias, assim como aos porteiros, 
compete o controle da movimentação 
de pessoas e usuários em geral de ins-
talações físicas e seu encaminhamento 
a setores ou locais específi cos eventual-
mente existentes na unidade contratante.
Os serviços de vigilância, por sua vez, 
têm por objetivo a segurança patri-
monial e o impedimento de qualquer 
ação que possa pôr em risco as depen-
dências e o patrimônio do contratante 

e a  incolumidade de seus servidores, 
empregados e usuários.
No que se refere especifi camente aos 
vigias, há de se constatar que não 
existe equivalência entre as suas fun-
ções e as incumbências do vigilante, 
daí resultando a obrigatoriedade de 
treinamento especializado e restrições 
expressas para que os mesmos pos-
sam exercer as prerrogativas dos pro-
fi ssionais especializados nos serviços 
de segurança e vigilância patrimonial 
e/ou pessoal privada.

Quais são os riscos e as penalidades 
para quem contrata empresas irre-
gulares e/ou clandestinas?
Quem contrata o serviço irregular e/
ou clandestino torna-se correspon-
sável por este tipo de irregularida-
de. Agressões, lesões corporais ou 
quaisquer consequências advindas 
do uso de arma de fogo, causadas 
por vigilantes de empresas irregu-
lares poderão levar o contratante a 
responder criminalmente pelo fato. 
Além disso, os contratantes são 
devedores solidários em casos de 
débitos trabalhistas e fi scais, cons-
tituindo-se em sujeito passivo da 
obrigação tributária, na forma do 
disposto no Artigo 121, I e II do Có-
digo Tributário Nacional.

Qual é o primeiro passo para se 
contratar corretamente uma em-
presa de segurança privada?
Antes de contratar quaisquer serviços 
destinados à segurança de pessoas, 

defesa do patrimônio e escolta de car-
gas e valores, verifi que junto aos ór-
gãos  competentes se a empresa que 
pretende executá-los está realmente 
habilitada para tanto.
As consultas podem ser feitas através 
da Polícia Federal e  dos Sindicatos 
nos seguintes endereços e telefones:
Delesp-MG – Delegacia de Controle 
de Segurança Privada em Minas Ge-
rais: 
Av. Francisco Deslandes, 820 – Bairro 
Anchieta – BH–MG
Telefone: (31) 2517-9900

Sindesp-MG – Sindicato das Em-
presas de Segurança e Vigilância do 
Estado de Minas Gerais:
 Av. Raja Gabaglia, 1492 – 10º Andar 
– Gutierrez – BH/MG
 Tel.: (31) 3327.5300 
sindesp-mg@sindesp-mg.com.br
Sinvig-MG - Sindicato dos Vigilan-
tes do Estado de Minas Gerais 
Rua Curitiba, 689 – 9 º andar – Centro 
– BH/MG
Tel.: (31) 3270.1300 
ovigilante@ovigilante.org.br

Além de comprovar sua especiali-
zação, o contratante deverá exigir 
da empresa candidata à contratação 
comprovação de situação regular jun-
to aos organismos federais, estaduais 
municipais e, ainda, se a mesma vem 
cumprindo com todas as obrigações 
sindicais fi xadas, tanto pela repre-
sentação econômica (Sindesp – MG), 
quanto pelas entidades de trabalhado-

CAPAILEGALILEGAL
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res (Sindicatos dos Vigilantes).
Quais são os documentos que com-
provam a regularidade das empre-
sas de segurança?
Ao iniciar o processo de seleção e/
ou contratação de uma empresa pres-
tadora de serviços especializada em 
Segurança Privada, devem-se 
exigir os seguintes documen-
tos:
- Portaria e/ou Alvará de au-
torização de funcionamento 
expedida pela Polícia Federal, 
através do Ministério da Justi-
ça, a qual é publicada no Diá-
rio Oficial da União.
- Alvará de revisão de autori-
zação de funcionamento for-
necido anualmente pela Polícia 
Federal, a fim de confirmar a 
regularidade da empresa apta a 
operar na atividade.
- Certidões negativas de 
INSS, FGTS, Impostos Municipais, 
Estaduais e Federais.
- Comprovante de recolhimento da 
Contribuição Sindical do exercício 
atual (GRCS). 
Para facilitar a comprovação da regu-
laridade das empresas de segurança, 
conforme descrito anteriormente, o 
Sindesp–MG criou o CRS – Certifi-
cado de Regularidade em Segurança.
O CRS é um diferencial das empresas 
comprometidas com suas obrigações 
legais e um aliado dos contratantes 
do serviço de segurança privada.
Saiba mais sobre o CRS. 
Acesse www.sindesp-mg.com.br

A partir da comprovação de regu-
laridade, havendo interesse em con-
tratar a empresa, qual será o passo 
seguinte?
O passo seguinte será a avaliação da 
proposta financeira para execução do 

serviço a ser contratado, para o qual 
recomendamos:
- dimensionar os serviços a serem 
contratados em número de pessoal, 
especificando a função e jornada de 
cada trabalhador no setor do respec-
tivo serviço, preferencialmente por 
meio da contratação de um projeto ou 
plano de segurança;
- tomar as propostas apresentadas 
com discriminação de preços para 
cada trabalhador disponibilizado, 
observando o piso da categoria esta-
belecido para cada função, definido 
através da Convenção Coletiva de 
Trabalho do ano vigente;

- verificar a inclusão de adicional no-
turno e ou insalubridade, quando for 
o caso;
- aplicar a tabela de encargos tribu-
tários, sociais e trabalhistas sobre os 
mesmos, parâmetro fornecido pela as-
sessoria econômica do Sindesp–MG;

- constar também taxa de admi-
nistração e/ou reserva técnica e 
fiscalização.
Além das  obrigações referentes 
ao pagamento de salário do tra-
balhador e de  todos os encargos, 
deverão ser observadas as claú-
sulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho, no que se refere aos be-
nefícios e insumos obrigatórios a 
serem fornecidos aos trabalhado-
res, que são os seguintes: 
- Uniforme e equipamentos de 
proteção individual.               
- Cesta básica.
- Convênio médico.

- Ticket refeição.
- Vale-transporte
- Seguro de vida em grupo.
Com base em toda essa análise,  será 
possível ao Contratante obter um va-
lor- referência do contrato a preço jus-
to e exequível. 

Quais são as principais leis que re-
gulamentam a atividade de segu-
rança privada?
Lei 7.102 de 20/06/1983 – Dispõe so-
bre segurança para estabelecimentos 
financeiros e estabelece normas para  
constituição e funcionamento das em-
presas de segurança privada.
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Portaria nº 387/D.P.F, de 28/08/06, 
(DOU01/09/06) - Disciplina, em 
todo o território nacional, as ativi-
dades de segurança privada, armada 
ou desarmada, desenvolvidas pelas 
empresas especializadas, pelas que 
possuem serviço orgânico de segu-
rança e pelos profi ssionais que nelas 
atuam, bem como regula a fi scali-
zação dos planos de segurança dos 
estabelecimentos fi nanceiros.

Lei 10.826, de 22/12/03 – Dispõe 
sobre o registro, posse e comerciali-
zação de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas 
(Sinarm), defi ne crimes e dá outras 
providências.
Portaria 891, de 12/08/99 – Institui e 
aprova o modelo de Carteira Nacional 
de Vigilante (CNV) e o respectivo for-
mulário de requerimento, estabelece 
normas e procedimentos para sua con-
cessão e dá outras providências. 

SEGURANÇA CLANDESTINA: 
DENUNCIE!
Qualquer pessoa pode denunciar em-
presas irregulares e ter preservado o 
anonimato. As denúncias podem ser fei-
tas à Polícia Federal, ao Sindicato dos 
Vigilantes e ao Sindicato das Empresas 
de Segurança e Vigilância do Estado de 
Minas Gerais – Sindesp - MG.

DENÚNCIAS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CLANDESTINA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PODERÃO SER FEITAS PARA OS SEGUINTES ÓRGÃOS:

Delegacias de Polícia Federal
www.dpf.gov.br
Delesp-MG
(31) 2517-9900

Sindicato das Empresas de Segurança 
e Vigilância do Estado de Minas 
Gerais (Sindesp-MG)
www.sindesp-mg.com.br
(31) 3327-5300

Sindicato dos Vigilantes do Estado de 
Minas Gerais (Sinvig-MG)
www.ovigilante.org.br
(31) 3270-1200 
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Simplicidade 
à moda antiga

Uma dúvida que muitas 
vezes assalta o segmen-
to empresarial consiste 

na definição precisa da natureza 
jurídica do vale-refeição que, em 
se tratando da atividade de segu-
rança privada, tem sua concessão 
expressamente prevista em con-
venção coletiva de trabalho.
 Não são poucos aqueles 
que indagam se tal benefício inte-
gra ou não o salário do trabalha-
dor. A este propósito vale ressaltar 
que a norma coletiva que discipli-
na a matéria dispõe que “o bene-
fício aqui instituído não integrará 
a remuneração dos trabalhadores 
para nenhum tipo de finalidade por 
não se tratar de parcela de nature-
za salarial.”
 Entretanto, nada impede 
que cautelas adicionais sejam ado-
tadas de forma a se evitarem inter-
pretações divergentes.
 Neste caso, especificamen-
te, recomenda-se que as empresas 
utilizem-se do PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO DO TRABA-
LHADOR (PAT) como forma de 
afastar qualquer interpretação 
contrária àquela inscrita em nossa 
convenção coletiva. 
 O PAT, conforme defi-
nição veiculada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, é um 
programa de complementação 
alimentar, no qual o governo,  a 
empresa e  os trabalhadores par-
tilham responsabilidades e tem 
como princípio norteador o aten-

dimento ao trabalhador de baixa 
renda, melhorando suas condi-
ções nutricionais e gerando, con-
sequentemente, saúde, bem-estar 
e maior produtividade.
  A regulamentação do refe-
rido programa é clara ao defi nir que 
o benefício fornecido através do 
mesmo não tem natureza salarial, 
não se incorpora à remuneração 
para quaisquer efeitos, não consti-
tui base de incidência de contribui-
ção previdenciária ou do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e 

nem se confi gura como rendimento 
tributável do trabalhador.
  Não por outras razões é 
que se sugere às empresas forma-
lizarem sua adesão ao PAT, nos 
termos da legislação competente, 
e que se abstenham de fornecer o 
benefício convencional em dinhei-
ro, seja em folha de pagamento ou 
mesmo em folha complementar.
 Mais informações sobre o 
assunto podem ser obtidas no site 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego (www.mte.gov.br ).
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Vale-Refeição e o Programa
de alimentação do trabalhador
(PAT)

José Costa Jorge
Assessor Jurídico do Sindesp MG
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Sindesp-GO e Seac-GO inauguram nova sede

Campanha marca luta contra as empresas clandestinas de segurança privada

22

A nova sede do Sindesp-GO         e 
Seac-GO, inaugurada em novembro de 
2010,demonstra o fortalecimento da 
categoria. A obra foi considerada pelo 
presidente da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Transporte de 
Valores (Fenavist), Odair Conceição, 

sendo fantástica e exemplo para todo 
o segmento.

Participaram da inauguração 
presidentes e diretores de Sindesps 
e Seacs de vários estados do país, 
políticos, empresários e lideranças 
sindicais. 

O auditório recebeu o nome de 
Jerfferson Simões, uma homenagem 
ao ex-presidente da Fenavist que con-
fessou se sentir muito honrado em ter 
seu nome gravado na história dos sin-
dicatos de Goiás.

O Sindesp-PR dará continuidade em 
2011 à “Campanha Contra a Clandestinida-
de” das empresas de segurança privada que 
atuam no estado sem a devida autorização 
da Polícia Federal. 

A campanha foi lançada em 2008 e, se-
gundo o presidente do Sindesp/PR, Sandro 
Maurício Smaniotto, tem como objetivo 
central conscientizar a população, empresá-
rios, contratantes e os órgãos competentes 

sobre os riscos que a sociedade de maneira 
geral corre quando essas empresas vendem 
serviços de “segurança” sem terem a devi-
da autorização. Além disso, busca alertar as 
autoridades para uma fi scalização rigorosa 
contra a atuação dessas empresas. 

A proliferação de empresas clandes-
tinas é resultado de vários fatores, entre 
eles uma legislação permissiva que não 
responsabiliza quem contrata e quem ofe-

rece os serviços de segurança privada de 
forma ilegal.

A Campanha Contra a Clandestinidade 
é composta de outdoor, spots em rádio, 
foldêres, mala direta, anúncios em revistas 
de grande circulação e jornais, além de 
encontros com autoridades para reforçar 
a causa. 

(Fonte: Sindesp-PR)

 O Sindicato das Empresas de 
Segurança Privada do Estado de Sergipe 
(Sindesp-SE)  comemorou, no fi nal de 
2010,  as vitórias alcançadas  no segmento 
, com jantar no Centro de Convenções  do  
Starfi sh Resort, na Barra dos Coqueiros. 
 Participaram do evento dire-

tores, colaboradores e apoiadores do 
ramo, além de autoridades civis, milita-
res e empresários de outros setores. 
 Quem durante o ano de 2010 
prestou relevantes serviços ao setor re-
cebeu a comenda “Amigos da Classe”. 
Foram homenageados com o título o 

senador Eduardo Amorim (PSC-SE), o 
deputado Federal Laércio Oliveira (PR-
SE) e o estadual Garibalde Mendonça 
(PMDB-SE), além de Odair de Jesus 
Conceição, presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores.

Em  reunião realizada no dia 22 de fe-
vereiro, em Belo Horizonte (MG), em-
presários e vigilantes do segmento de 
segurança privada de Minas Gerais de-
cidiram os rumos da campanha salarial  
para o ano de 2011.
Com reajuste de 6,47%, o novo piso sa-
larial da categoria será de R$1.026,85.O 
acordo contempla ainda uma cesta bá-
sica mensal no valor de R$72,40, as-
sistência médica de R$56,00 mensais, 

risco de vida de 6%, além do tíquete-
refeição diário de R$5,66 para todos os 
vigilantes do Estado de Minas Gerais, 
com jornada superior a 5 horas
Segundo o presidente do Sindesp-MG, 
Edson Pinto Neto, a negociação foi po-
sitiva para ambos os lados.
Da mesma opinião compartilha o pre-
sidente do Sindicato dos Vigilantes de 
Minas Gerais, Romualdo Alves Ribei-
ro. “Avaliamos a negociação positiva-

mente, porque garantimos a reposição 
das perdas e o aumento no adicional por 
risco de vida”, afi rma.
Minas Gerais tem, aproximadamente, 
25 mil vigilantes empregados formal-
mente.Todas as conquistas da Conven-
ção Coletiva 2011-2012 serão aplicadas 
retroativamente à data-base, a partir de  
1º  de janeiro de 2011. 

Sindesp/SE homenageia parceiros e colaboradores

CCT 2011 de Minas Gerais é fechada com êxito  

Título  “Amigos da Classe” foi entregue  durante  a 4ª edição do jantar de confraternização do Sindesp/SE

Reajuste aprovado é  de 6,47%

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

GLOBALSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
MATRIZ | CONTAGEM-MG • AV. GENERAL DAVID SARNOFF, 3494 | CIDADE INDUSTRIAL. CEP 32210-110 | TEL 31 3329 1550. CENTRALOPERACOES@GLOBALSEGMG.COM.BR
FILIAL | UBERLÂNDIA-MG • AV. BRASIL, 3735 | BRASIL. CEP 38400-718 | TEL 34 3214 9675. GLOBALSEGUDI@GLOBALSEGMG.COM.BR
FILIAL | SÃO PAULO -SP • AV. CASA VERDE, 2429 | CASA VERDE. CEP 02519-200 | TEL 11 7763 7977. GLOBALSEGSP@GLOBALSEGMG.COM.BR

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

VALORES:
Profissionalismo, 
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.



23

Campanha marca luta contra as empresas clandestinas de segurança privada
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Como ganhar mais dinheiro, eco-
nomizar tempo e não perder 
noites de sono é, sem dúvida,  

o sonho de milhares de profi ssionais 
que almejam o crescimento profi ssional 
dentro de uma organização. 
 Do planejamento à gestão 
do próprio negócio, das negociações 
com clientes e fornecedores, do in-
vestimento em networking, as 24 ho-
ras do dia chegam a ser insufi cientes 
diante das inúmeras horas dedicadas 
ao trabalho. 
 Então, o que fazer e como fa-
zer? Para saber mais sobre esse assun-
to, a Em Ação foi falar com o escritor 
e consultor empresarial nas áreas de 
Marketing,  Motivação e Desenvolvi-
mento da Excelência Humana,  pro-
fessor Othon Barros.
 Fundador e dirigente há 18 
anos do IBDE – Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Empresarial – 
Othon Barros dedicou-se a pesquisas 
no campo da motivação, na busca dos 
valores essenciais do ser, objetivando 
sempre o desenvolvimento do poten-
cial humano e a melhoria contínua do 
desempenho das pessoas. Conferen-
cista atuante, é reconhecido no meio 
empresarial como um dos conferen-
cistas mais bem sintonizados com os 
desafi os da revolução digital e com as 
novas realidades do Brasil e do mundo.
 

Em Ação: Como economizar tem-
po, dinheiro e principalmente acabar 
com as noites de insônia é o sonho de 

milhares de empresários, em seu curso, 
o senhor apresenta soluções práticas 
para ajudar a resolver esse problema? 
Que soluções são essas?

Prof. Othon Barros:  No curso, 
apresentamos um conjunto de ações 
que, quando colocadas em prática, 
possibilitam corrigir o rumo da em-
presa. Essas ferramentas proporcio-
nam a melhoria nos processos internos, 
funcionários mais comprometidos, e, 
consequentemente, a empresa passa a 
ser mais lucrativa. Tudo isso propor-
ciona um ganho de qualidade de vida 
signifi cativo para o empresário.

Em Ação:  Há maneiras de se ga-
nhar dinheiro sem consumir todo o 
nosso tempo?  

Prof. Othon Barros: As pesquisas 
demonstram que a maior parte das fa-
lhas nas empresas é consequência da 
falta de um processo efi caz e 
não, como muitos empre-
sários pensam, pelo erro 
pessoal de um ou outro 
funcionário.

Com a correção de 
processos na gestão de 
pessoas, na lide-
rança, na ad-
ministração 
f inanceira 
da empresa, 
é possível 
melhorar a 
produtivi-
dade con-

sumindo menos tempo dos funcioná-
rios e do empresário.

Em Ação:  É possível em tempos 
de executivos ricos e ocupados e de 
pessoas sem dinheiro e tempo de so-
bra ganhar mais dinheiro? 

Prof. Othon Barros: O Brasil vive 
nos últimos anos uma fase de cresci-
mento muito boa e vai melhorar ainda 
mais. Quem está desempregado nos 
dias de hoje é porque não quer trabalhar 
ou não tem qualifi cação.

Pessoas com vontade de melhorar 
de vida e que tenham as devidas quali-
fi cações têm um mar de oportunidades 
pela frente.

Em Ação: Quais são as áreas críti-
cas da administração de uma empresa?

Prof. Othon Barros: Por uma 
questão didática, dividi em sete as áreas 
críticas de uma empresa que são apre-

sentadas no curso. São elas:   Lide-
rança; Motivação; Comunicação; 
Relações Humanas; Marketing; 
Vendas e Negociação; Finanças e 
Planejamento Estratégico.

Em Ação: Há soluções práticas 
para resolvê-las? Que soluções 

seriam essas?
Prof. Othon Barros: 

Tudo começa com um 
bom planejamento 
estratégico. Se der a 
um bom lenhador 
um determinado 
tempo para cortar 
uma árvore, ele 

ENTREVISTA

Produtividade: como ganhar 
mais dinheiro e economizar tempo
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vai investir a maior parte desse 
tempo afiando seu machado. Da 
mesma forma, se der uma empresa 
a um empresário bem preparado, 
ele vai investir um bom tempo no 
planejamento estratégico da atividade 
em questão. Um planejamento 
estratégico é responsável por mais 
de 50% do sucesso ou do fracasso 
de uma empresa. As demais soluções 
estão sempre interligadas. O curso 
mostra como fazer um planejamento 
estratégico eficiente e também 
soluções para os desvios que o mercado 
em movimento exige dos empresários.

Em Ação: É de conhecimento de 
todos que o tempo é o recurso mais 
valioso e escasso do século. Como 
administrá-lo sem perder dinheiro?

Prof. Othon Barros: Melhorando 
processos.

Em Ação: Que dicas o senhor dá 
para aqueles empresários que estão 
vendo o faturamento de sua empresa 
diminuir e não acham tempo para nada?

Prof. Othon Barros: São várias as 
áreas que devem ser observadas, mas a 
principal é a área fi nanceira em que o 
empresário deve traduzir seu negócio 
em números.

Com base nas informações numéri-
cas de seu negócio, o empresário pode 
tomar decisões mais assertivas para 
corrigir o rumo de sua empresa.

Em Ação: Quais são os principais 
cuidados  que uma empresa deve tomar 
quando o assunto é o excesso de gastos, 
e esses gastos são difi cílimos de serem 

repassados para o preço do serviço e/ou 
produto?

Prof. Othon Barros: Como disse, 
o empresário deve transformar sua em-
presa em números. Com um fl uxo de 
caixa efi ciente, o empresário pode fazer 
uma projeção dos próximos meses e, 
dessa maneira, “prever o futuro”. 

Com seu “futuro nas mãos”, é pos-
sível identifi car os pontos onde deve 
melhorar a fi m de minimizar os gastos 
aumentando, assim, a lucratividade de 
seu negócio.

Em Ação:  O senhor atribui o su-
cesso de um negócio a quais fatores?

Prof. Othon Barros: Basicamente, 
podemos dividir os empresários em dois 
grupos distintos: empresários por neces-
sidade e empresários por oportunidade.

Os empresários por necessidade 
são aqueles que, por falta de um bom 
emprego, pegam suas economias e 
investem em um ramo que pouco ou 
nada conhecem. Aí se encontra o maior 
“índice de mortalidade” das empresas.

No outro grupo, os empresários 

por oportunidade são aqueles que têm 
uma atividade profi ssional ou mesmo 
uma estabilidade fi nanceira e inves-
tem seu dinheiro quando identifi cam 
uma oportunidade de negócio. Esse 
tipo de empresário faz um bom pla-
nejamento, e o índice de mortalidade 
é muito inferior ao do outro grupo.

Fatores como a falta de incenti-
vos por parte do governo, excesso de 
impostos, falta de crédito com juros 
acessíveis também infl uenciam no su-
cesso ou fracasso de uma empresa, 

mas esses são fatores que o empresário 
não pode controlar.

O curso trabalha as áreas que real-
mente podem ser dirigidas pelo empre-
sário, por exemplo, as áreas gerenciais, 
estratégias de marketing, a gestão de 
pessoas, fi nanças, etc.

Em Ação: Pagar em dia, não atra-
sar nada e ainda ter lucro para investir. 
Como conseguir tudo isso sem perder 
noites de sono?

Prof. Othon Barros: Comparo a 
direção de uma empresa a um jogo de 
xadrez, em que conhecimento, estra-
tégia e ações ordenadas determinam 
quem perde ou vence.

Da mesma maneira, um negócio 
dirigido com conhecimento, planeja-
mento e ações ordenadas faz com que 
se cumpra sua principal função que é 
a de gerar lucros.

Em Ação:  Passar a agir como em-
presário faz a diferença? Explique.

Prof. Othon Barros: Infelizmente, 
muitas pessoas acham que abrir um 

Produtividade: como ganhar 
mais dinheiro e economizar tempo

“O Brasil vive uma fase 
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e vai melhorar ainda mais. 
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nos dias de hoje é porque 
não quer trabalhar ou não 

tem qualifi cação”.
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negócio próprio é a grande 
solução para sua vida. Essas 
pessoas simplesmente abrem 
seu negócio e não têm as atitu-
des pertinentes a um empresá-
rio, ou seja, continuam agindo 
como agiam anteriormente.

Um empresário é auda-
cioso, assume riscos calcula-
dos, é empreendedor, criativo 
e também é um bom vende-
dor. Quando digo vendedor, 
quero dizer que ele enxergou 
uma oportunidade de negócio 
e “vendeu” sua ideia de negócio para 
seus colaborados a fi m de engajar  to-
dos nesse objetivo. Ter uma atitude 
empreendedora faz toda a diferença.

Em Ação: Criar diferenciais para 
se destacar da concorrência ajuda a não 
perder noites de sono?

Prof. Othon Barros: Hoje em dia é 
tudo muito igual.  Os produtos são pare-
cidos, com qualidades, preços e prazos 
semelhantes. Criar diferenciais é determi-
nante para vencer a concorrência. 

Em Ação: Como ganhar dinheiro 
em meio a uma guerra de preços?

Prof. Othon Barros: Criando va-
lor. “Preço” é diferente de “valor”. 

No curso, são apresentadas ideias 
de como criar valor para seu negócio 
a fi m de se diferenciar da concorrência 
e vencer a guerra de preços.

 Em Ação: Como evitar as falhas 
ao contratar?

Prof. Othon Barros: Traçando um 
perfi l das principais qualidades que de-

terminada vaga exige e procurando a 
pessoa certa para o lugar certo.

Existem técnicas para identifi car 
quem dará certo em determinada ativi-
dade e orientações de como conseguir 
êxito nas contratações.

Em Ação: Falhas na lideran-
ça podem ser identifi cadas? Como 
corrigi-las?

Prof. Othon Barros: Tudo é questão 
de técnica. Existem mais de 100 falhas 
na liderança que podem ser identifi cadas 
e alternativas de como corrigi-las. No 
curso, levantamos as principais falhas 
e apresentamos as técnicas e soluções 
para corrigi-las.

Em Ação: Uma comunicação 
efi ciente, quando usada corretamente 
para treinar equipes, traz que tipos de 
benefícios para a empresa?

 Prof. Othon Barros: Em qualquer 
tipo de negócio é facilmente perceptí-
vel para seus clientes se o atendente 
teve ou não um treinamento adequado.

Uma equipe bem orientada faz a 

empresa trabalhar como uma or-
questra bem ensaiada. 

Isso faz com que o cliente 
tenha vontade de voltar e de 
indicá-la para os amigos.

Treinamento adequado é um 
dos diferenciais que o empresário 
deve criar para seu negócio. O 
inverso também é verdadeiro.

Em Ação: Colocar as pes-
soas certas no lugar certo é uma 
solução prática que pode contri-
buir para que o gestor economize 

tempo e dinheiro?
Prof. Othon Barros: Sem dúvida. 

Alguns empresários contratam secretá-
rias tão desorganizadas que, ao invés de 
ajudá-los na organização de seus com-
promissos e atividades, acabam fazendo 
o empresário perder tempo. Secretárias 
precisam ser organizadas, operadores 
de máquinas precisam ter conhecimen-
to, concentração e por aí vai.Quando 
contratamos alguém para determinada 
função, além das características específi -
cas da função, devem ser observadas as 
características comportamentais.

Se, por exemplo, uma empresa con-
trata uma faxineira muito extrovertida 
e que adora conversar, ela perderá seu 
tempo e dos demais funcionários só ba-
tendo papo, causando desconcentração 
e prejuízos. Existem testes comporta-
mentais específi cos para cada função e 
que devem ser aplicados por empresas 
e profi ssionais especializados a fi m de 
se conseguirem bons resultados.
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ARTIGOARTIGO

A primeira impressão 
é a que fica

Na vida profi ssional, uma boa ima-
gem pessoal é capaz de abrir portas, de 
ajudar a estabelecer confi ança e de trans-
mitir credibilidade. Contudo, construir 
uma imagem positiva requer atenção e 
conhecimento, especialmente sobre es-
tética, etiqueta, ética e relacionamento 
interpessoal.

Observe, no dia a dia, o modo como 
as pessoas que transmitem uma boa ima-
gem pessoal se vestem,  cumprimentam-
se e conversam. Essas pessoas devem ser 
um espelho para você.

Manter uma imagem pessoal posi-
tiva faz bem para a sua vida pessoal e 
profi ssional, mas essa imagem tem de 
ser autêntica e coerente. Se a “embala-
gem” (aparência) não corresponder ao 
“conteúdo” (ser), todo o seu esforço cairá 
por terra. A correspondência entre “con-
teúdo” e “embalagem” é crucial, quando 
se trata de credibilidade e credenciais. 
Há pessoas que aparentam possuir um 
vasto conhecimento sobre uma enorme 
gama de assuntos e, quando precisam 
falar de algum deles, o fazem com a 
profundidade de um pires. Isso abala 
a credibilidade delas. E credibilidade é 
assim: uma vez arranhada, leva tempo 
para ser restaurada. 

As pessoas precisam ter uma percep-
ção equilibrada a seu respeito. É certo 
que nem todos o enxergarão da mesma 
forma, mas é preciso evitar antipatias. 
Bom, mesmo, é que todos possam vê-lo 
como uma pessoa confi ável, competente, 
ética e transparente. Assim, você será 
sempre bem recebido!

Dicas para a construção de uma 
boa imagem pessoal

Identifique se a imagem que você trans-
mite é positiva ou negativa e avalie sua par-
ticipação em grupos e a facilidade com que 
se relaciona com desconhecidos para saber 
se a sua imagem está agradando ou não. 

 Seja cordial, educado e agradável; 
cumprimente a todos, independentemente 
de seu nível hierárquico; tenha sempre 
um sorriso no rosto e as palavras “obri-
gado” e “por favor” na ponta da língua.

Fique atento à sua comunicação ver-
bal e não verbal, evitando que seu corpo 
diga uma coisa e suas palavras, outra.

   Vestuário é um dos principais com-
ponentes da sua imagem pessoal. Mais 
importante que ter dinheiro para gastar 
em vestuário é ter bom senso e aprender 
a se vestir corretamente, de um modo que 
revele o seu estilo e a sua personalidade 
e de acordo com o contexto para o qual 

você se veste. Portanto, seguem-se 
algumas regras básicas em relação a 
vestuário:
• Formal: Terno e gravata para homens 

e terninho ou tailleur para mulheres.
•  Casual: Camisas com colarinho e 

manga longa, com calças de lã fria ou 
gabardine para homens, e twin-sets, 
camisas ou blusas de seda, com calças 
ou saias de lã fria ou microfi bra para 
mulheres.

• Esporte: O jeans é permitido, mas só 
o tradicional.

• Sempre: Fuja de modismos e opte por 
peças de qualidade e caimento impe-
cáveis, que proporcionem conforto e 
elegância na medida certa. Mantenha 
unhas, cabelos e barba bem feitos, re-
fl etindo sua higiene e preocupação com 
a aparência. 

•  Evite: Roupas que não respeitem o 
nível de formalidade exigido, peças 
muito velhas, desbotadas ou malcuida-
das. As mulheres devem evitar saias e 
vestidos curtos, blusas de alça ou muito 
decotadas, fendas profundas, brilho e 
transparências. Também devem evitar 
excessos de maquiagem, de perfume 
ou de acessórios. Homens devem evitar 
bermudas, cabelos sem corte e barba 
por fazer.

Seja autêntico! Vá além do primeiro 
encontro. Surpreenda as pessoas e pro-
ve que você cumpre o que promete. Aja 
sempre com ética, respeito, confi ança e 
credibilidade e muitas portas se abrirão 
para você.

Dr. Lair Ribeiro
Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unidos, e autor de 
vários livros que se tornaram best-sellers no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 17 
anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard University, Baylor College of Medicine e Thomas 

Jefferson University. (www.lairribeiro.com.br)
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De olho na Copa do Mundo, 
Belo Horizonte se movimenta para 
cumprir exigências da Fifa

Belo Horizonte é a cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 com os trabalhos mais adiantados de preparação

Flávia Presoti

30

AA escolha da capital mineira, como 
uma das 12 cidades a sediarem os  
jogos do Mundial de 2014 tem mo-

vimentado autoridades públicas, privadas, 
especialistas e consultores visando atender 
às necessidades estruturais e tecnológicas exi-
gidas pela Fifa.

Das cidades - sede, Belo Horizonte é a 
que se encontra com os trabalhos mais adian-
tados de preparação para as Copas do Mundo 
e das Confederações. Quem garante é o pre-
sidente do Comitê  Executivo da Prefeitura 
para a Copa do Mundo, Tiago Lacerda. “A 
capital mineira foi a única cidade a apresentar 
os projetos ao Governo Federal e a receber 
os recursos para as obras de mobilidade – já 
iniciadas –, antes da Copa da África”.

O presidente do Comitê Executivo da 
Copa do Mundo ressalta que  um dos motivos 
do desenvolvimento efi ciente dos projetos é 
o envolvimento da  integração  direta   de um 
Planejamento Estratégico  entre o Governo de 
Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte  que 
seguirá a ordem cronológica de execução: in-
fraestrutura, pré-operação e operação. “ Todas 
as exigências técnicas para receber os maiores 
jogos da Copa do Mundo serão atendidas, não 
por uma obsessão em recebê-los, mas pela 
consciência de que todas as melhorias serão 
naturalmente usufruídas pelos moradores e 
turistas nas próximas décadas”.

Segundo Tiago Lacerda, a grande maioria 
dos projetos  já fazia parte do plano de gover-
no do prefeito Márcio Lacerda, e a Copa do 
Mundo é apenas a alavanca para acelerar a 
obtenção dos recursos para a sua execução. 
“Não se pensa em investir recursos públicos 
apenas para atender à FIFA, mas para mudar 
a vida das pessoas. Como povo amante do 
futebol, é natural que queiramos fazer a melhor 
copa de todos os tempos, mas, para que tudo 
tenha um signifi cado maior, é necessário que 
o legado para o cidadão seja permanente”, 
completa Tiago Lacerda.

Por meio do Núcleo de Gestão das Copas, 

o governo do Estado e a Prefeitura de Belo 
Horizonte dividiram o conjunto de obras para a 
Copa de 2014 em seis eixos temáticos: mobili-
dade urbana, infraestrutura esportiva, turismo e 
hotelaria, comunicação e marketing, utilidade 
pública e requisitos da FIFA, envolvidos em   
um  total de 54 projetos.

Já com relação ao sistema de transporte, 
o investimento principal será no Bus Rapid 
Transit (BRT), projeto da prefeitura que vai 
criar corredores rápidos de ônibus, visando 
oferecer ao cidadão um serviço de transporte 
público de alta capacidade e qualidade,  

A Prefeitura garante que entre as vanta-
gens do sistema Bus Rapid Transit  estão a 
redução no tempo de viagem, veículos confor-
táveis e de maior capacidade, confi abilidade, 
rapidez nos deslocamentos, facilidade de aces-
so, segurança, custo de implantação menor, 
já que representa cerca de 10% do recurso de 
implantação do metrô, conforme a experiência 
internacional e o aumento da atratividade do 
sistema para o usuário do veículo privado.

Entre os preparativos para sediar os jogos 
da Copa do Mundo,  Belo Horizonte tam-
bém recebeu, no segundo semestre de 2010,  
o Seminário Copa 2014, uma iniciativa do 
Projeto 2014, dirigida por Marcelo Castro em 

parceria com a CDL (Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojistas) e cor-
realização da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais 
(FCDL-MG), dirigida pelo presidente 
José César da Costa.

 A iniciativa, que está percorrendo 
as 12 cidades-sede dos jogos no Brasil, 
foi apresentada para autoridades locais, 
empresários diversos, profi ssionais de 
tecnologia, telecomunicação, logísti-
ca, entre outros e mostrou quais são os 
investimentos fundamentais para que 
Minas Gerais esteja preparada para 
receber a Copa do Mundo de 2014, 
além de análises de Copas do Mundo 
anteriores, cases de sucesso  de mun-

diais anteriores, estrutura necessária para o 
comércio varejista, rede hoteleira, bancária e 
outros serviços.

Em formato de road show, os seminários  
tiveram a presença de autoridades interna-
cionais, nacionais e locais visando discutir 
os rumos e preparativos do evento, a fi m de 
permitir adequação das medidas necessárias 
a tempo, já que estudos recentes apontaram 
uma generalizada falta de infraestrutura tec-
nológica das 12 cidades-sede, no comércio, 
na rede hoteleira e um desconhecimento do 
ambiente eletrônico e digital por parte dos 
gestores públicos e privados.

Outra novidade é que, de empresários a 
grupos de voluntários,  a capital mineira tam-
bém vem preparando há pelo menos três anos 
profi ssionais que lidarão direto com os turistas.

Até o presente momento, cerca de 320 
policiais civis e militares foram capacitados em 
cursos nas áreas de segurança e atendimento 
ao turista. Desde 2007, 3000 empreendedores 
e 2500 profi ssionais já foram qualifi cados.

De acordo com dados da Secretaria de 
Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur),  
os investimentos do governo de Minas nessas 
ações são de, aproximadamente,  R$1,7 milhão. 
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Presidente do Comitê Executivo da Prefeitura para a Copa do 
Mundo, Tiago Lacerda afi rma: BH é a cidade-sede com os 
trabalhos mais adiantados.
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Obras de Mobilidade
BRT- Av. Antônio Carlos/Pedro I: projetos fi nalizados, 
obras já iniciadas e com término dos trechos entre dezembro 
de 2012 e dezembro de 2013.
BRT- Av. Pedro II: projeto em desenvolvimento, com térmi-
no em abril de 2011; início das obras, em julho, e término 
em dezembro de 2013.
BRT- Área central: projeto fi nalizado; início de obras em 
abril de 2011
BRT- Av. Cristiano Machado: projeto iniciado em término 
até o fi m de janeiro de 2011, obras de abril de 2011 a março 
de 2012.
Boulevard Arrudas- Teresa Cristina: obras em execução 
com término do primeiro trecho (entre Carijós e Barbace-
na), em maio de 2011, trecho fi nal com término previsto 
para novembro de 2012.
Via 210: Projeto fi nalizado e obras com início previsto para 
agosto de 2011; término em outubro de 2012.
Via 710: Projeto fi naliza em setembro de 2011; as obras serão 
iniciadas em abril de 2012 e terminam em setembro de 2013.
Ampliação da Central de Controle de Tráfego: contrato em 
andamento; com término em abril de 2012.
  
Preparativos em BH
 
Requisitos da FIFA
Foi criado um grupo para tratar das demandas do COL/FIFA, 
no período do fi nal da Copa de 2010 e na Copa de 2014.
 
Infraestrutura Esportiva
O objetivo é garantir que o estado de Minas Gerais e a ca-
pital mineira tenham estádios e arenas dentro dos padrões 
exigidos pela FIFA para abrigar jogos da Copa do Mundo e 
os treinos de seleções.
 
Mobilidade
O objetivo é melhorar o acesso de quem vem de outras ci-
dades a Belo Horizonte e também a melhoria da mobilidade 
dentro da capital, em especial as vias e os corredores de 
acesso ao Mineirão.

Turismo e Rede Hoteleira
Visa criar estruturas receptivas, de acomodação e entretenimen-
to que atenda aos padrões internacionais do turismo. Já se en-
contra aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(Comam) a Deliberação Normativa 65, que tem como objetivo 
simplifi car o licenciamento dos empreendimentos hoteleiros 
em Belo Horizonte. Já foram anunciados, pelo Prefeito Márcio 
Lacerda, os três primeiros empreendimentos, que vão oferecer 
1200 novos leitos, sendo 280 de cinco estrelas. A construção 
dos novos hotéis começa ainda no primeiro semestre de 2011. A 
previsão é de que até 2014 a cidade ganhará, pelo menos, cinco 
hotéis cinco estrelas e 11 quatro estrelas.
Além disso, Belo Horizonte foi a primeira capital brasileira a re-
gistrar o potencial linguístico da população, através do teste Toeic, 
que avaliou e gerou uma amostra de 7 mil testes de capacidade 
de comunicação de seus cidadãos na língua inglesa. Com o diag-
nóstico, a Prefeitura está identifi cando as reais necessidades de 
treinamento da população já inserida no mercado de trabalho.
A Prefeitura também informou que outras ações estão sendo 
desenvolvidas na área do turismo, como divulgar a imagem de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais no contexto nacional e inter-
nacional, com foco na consolidação do município como destino 
turístico do Brasil e na atração de seleções, de preferência de 
grande visibilidade internacional. Também está em implemen-
tação um plano de comunicação e marketing com o objetivo de 
atingir todos os públicos na mobilização e no comprometimento 
com o Mundial.
 
Comunicação e Marketing
Estão na pauta deste eixo temático projetos e ações necessá-
rias para promover Minas Gerais internacionalmente. 

Utilidade Pública
Neste grupo, estão previstas obras de meio ambiente para a despo-
luição da Lagoa da Pampulha (projeto apresentado ao Ministério 
do Turismo prevê recursos de R$124 milhões para estas inter-
venções), além do desenvolvimento de infraestrutura necessária 
aos sistemas de segurança, saúde, energia e telecomunicação para 
atender  às demandas da Copa de 2014. Também estão previstas 
ações esportivas e sociais e iniciativas sustentáveis na execução 
dos projetos vinculados à Copa do Mundo.
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Flávia Presoti
 

I nédito no Brasil, o modelo de policia-
mento que integrará a segurança priva-
da e pública na Copa de 2014 começa 

a ser desenhado. Para o Mundial, a FIFA 
determina que  a segurança dentro dos es-
tádios seja feita por empresas de segurança 
privada e as vias públicas controladas pela 
Polícia Militar.

Segundo  o coordenador Geral de Con-
trole de Segurança Privada da Polícia Federal, 
Adelar Anderle, que  participou, em fevereiro 
de 2011,  de uma reunião com a FIFA e a Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública (Se-
nasp) e ministrou palestra em um seminário na 
Embaixada  Britânica, as primeiras diretrizes 
para atuação da segurança privada na Copa de 
2014 já se encontram alinhadas.

 Entre elas estão a segurança no complexo 
do estádio (intramuros) que será operacionali-
zada e executada pela segurança privada, desde 
o controle de acesso ao pátio, circulação do 
público nas tendas dos patrocinadores, acesso 
à arena (catracas), segurança e separação das 
torcidas nas arquibancadas até a segurança no 
gramado; a PM reforçará a segurança pública 
nos arredores do estádio; dentro dos estádios 
haverá a presença de órgãos públicos visan-
do garantir a lei e a ordem, como juizados 
especiais (Judiciário, Ministério Público, Po-
lícia Judiciária- civil e federal), saúde (postos 
e ambulâncias), bombeiros, PM e outros; o 
papel da PM será de stand-by, localizada em 
quiosques no pátio, atrás das catracas e em 
sala com acesso às arquibancadas.

 Além disso, a PM deverá intervir median-
te demanda em caso de grave pertubação da 
ordem ou crime, reafi rmando-se como órgão 
garantidor da segurança física. Adelar Anderle 
explica que, neste modelo, as consequências 
por danos ao patrimônio e às pessoas, sejam 
eles material ou moral serão de responsabilida-
de da FIFA e da empresa contratada, exceto os 

casos de intervenção de órgão público.
Um circuito de imagens será instalado 

tanto no complexo do estádio, quanto no cír-
culo de reforço  na via pública ao redor do 
estádio; a sala de monitoramento fi cará em 
local de comando visual de todo o complexo, 
onde certamente fi carão o comando da PM e 
os gestores de segurança privada. 

Sobre a  capacitação dos vigilantes, super-
visores e gestores, o coordenador  explica que  
será regulada pela Polícia Federal, e a data para 
os primeiros profi ssionais a serem formados 
será a partir de julho de 2012.  “Os PMs com 
conhecimento específi co na área serão valiosos 
como instrutores para os cursos de seguran-

ça privada; o quantitativo de vigilantes 
será fi xado pelo plano de segurança de 
cada estádio, elaborado pela empresa 
contratada seguindo critérios legais da 
FIFA, da PM e de outros órgãos. Serão 
treinados 50 mil vigilantes que poderão 
ser empregados em estádios, hotéis, con-
centrações, transporte de valores e car-
gas das equipes, segurança vip, etc”, diz. 

Adelar explica  que o número de 
vigilantes treinados será fi xado no pla-
no de segurança de cada estádio, em 
cada uma das 12 sedes.  “O plano de 

segurança será montado pela FIFA, para a  
empresa contratada, segundo critérios pre-
viamente acordados entre a PF e a PM local. 
Após fi car pronto, o plano será aprovado e  
dará base de fi scalização por parte do controle 
da segurança privada da PF”. 

Com relação à contratação das empre-
sas de segurança, Anderle comenta que esta 
é uma questão mercantil, e a Polícia Federal 
não interfere nas negociações, apenas exige 
que sejam empregadas empresas autorizadas 
e qualifi cadas, portanto de livre contratação 
pela FIFA, a qual sequer se submete à lei das 
licitações.

Alinhadas as primeiras diretrizes 
para atuação da segurança 
privada na Copa de 2014

Coordenador Geral de Controle de Segurança Privada do Departamento de Polícia Federal, Adelar Anderle, adianta 
doutrinas que estão sendo trabalhadas para se transformarem em regras de Portaria

Doutrinas em estudo que serão transformadas em 
regras de Portaria:

• Os espetáculos em recintos desporti-
vos dependerão de um plano de segurança 
que inclua vigilantes, no caso de eventos da 
FIFA, nominados assistentes de ordem, no 
âmbito da segurança privada; (assistente de 
ordem é um vigilante de segurança privada, 
especifi camente formado com o objetivo 
de garantir a segurança, o conforto dos 
espectadores nos recintos desportivos. Se-
rão fi xados as funções, tarefas, os deveres, 
formação, equipamentos, uniformes, etc).

 • A responsabilidade da segurança do 
evento fi ca a cargo do promotor de espetá-

culo e deve recorrer a pessoal devidamente 
treinado, qualifi cado e credenciado pelo 
poder público, seja por contratação orgânica 
ou terceirizada, de modo que esse sistema 
de segurança operacional possa assegurar 
ambiente confortável, seguro e de perfeita 
normalidade e harmonia.

 • Haverá a fi xação de cursos de aper-
feiçoamento de segurança em grandes 
eventos para vigilantes, supervisores e 
gestores, prevendo-se duração, conteúdo 
programático, requisitos, etc.

(Fonte: Polícia Federal)
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Adelar Anderle adianta doutrinas que estão sendo 
trabalhadas para se transformarem em regras de Portaria.
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O  que é que a cozinha mineira 
tem? Há pouco tão esque-
cida, desconsiderada por 

dentro e desconhecida por fora; de 
uns anos para cá tem merecido a 
atenção de acadêmicos, jornalistas, 
gourmets, entre outros amantes e 
curiosos da cozinha. Pelo que sei, o 
interesse por ela, e de modo espe-
cial pela cozinha regional, não tem 
acontecido só por aqui, mas ao redor 
do mundo. 
 Porém, o pouco que sei diz 
respeito à cozinha de Minas. E tudo 
o que conheço é fruto de uma vivên-
cia prática, aprendida desde o ventre 
de minha mãe, como costumo dizer. 
Na época dela, e na minha também, 
não tirávamos o umbigo do fogão. 
A mulher mineira de minha geração 
para trás, quase sem exceção, foi 
mulher cozinheira. 
 Sendo assim, se a cozinha 
mineira tem algum segredo, o pri-

meiro deles corresponde, em sig-
nifi cado, a um eterno mandamento 
cristão: o amor. Este, o primeiro in-
grediente que aprendi a colocar na 
panela, por tradição e por natureza.
 Depois deste, que é ingre-
diente universal, vem o local: o minei-
ríssimo sal com alho para perfumar, e 
o urucum para colorir. Via de regra, 
os pratos mais típicos da cozinha tra-
dicional mineira passam por aí. 
 Mas há ainda outro segredo 
que é, na verdade, menos segredo e 
mais sabedoria. No caso das carnes, 
é preciso, antes de tudo, torná-las 
mais limpas e mais leves para o con-
sumo. Mas como? 
 Em uma das mais belas tradi-
ções que me foram passadas, devem-
se lavar as “mágoas” da carne. E, para 
fazê-lo, basta aferventá-las antes de 
seu preparo, com uma dose de cacha-
ça ou um pouco de suco de limão. E, 
claro, isso feito, despreza-se a água 

com as “mágoas”. Então, escolha-se 
uma panela grossa de preferência. 
Mas qualquer que seja, deve estar 
muito quente. Um pouco ou nada 
de óleo, sal com alho cheiroso, uru-
cum, pingos d´água a todo momen-
to... Quando o cozimento estiver 
perfeito, e o caldo suculento, pôr 
pimenta a gosto e cheiro verde. É o 
toque fi nal.  
 Para mim, a cozinha mineira 
tem seus segredos, mas são simples. 
 Faz-se angu com água e 
fubá, apenas. O resto é só sabedoria: 
tipo de panela, de colher, modo de 
mexer, quantidade de fogo, tempo 
de cozimento, o ponto. 
 A cozinha típica não é como 
a cozinha contemporânea: esta é de 
invenções. A outra, de repetição, 
passada de geração a geração. Há 
quem conteste a importância disso, 
mas eu nasci para fazê-la.

GASTRONIMIAGASTRONOMIA

Os segredos da 
cozinha mineira

• 1 frango com cerca de 
um quilo.
• 300 gramas de quiabo.
• 2 cebolas médias.
• 1 cálice de suco de limão.
• 1 colher das de mesa de 
sal com alho.
• 1 colher das de mesa de 
urucum.
• 1 ramo de salsinha.
• 1 ramo de cebolinha.
• 1 folha de louro.
• Óleo, o necessário.
• Pimenta a gosto.
• Água, o necessário.

Lavar o frango, cortar nas juntas e aferven-
tar levemente com água e limão. Escorrer, 
lavar e reservar. Em uma panela, aquecer o 
óleo, o sal com alho, deixar alourar; juntar 
o frango, deixar fritar levemente, escorrer o 
excesso de gordura, acrescentar o urucum e 
misturar bem. Pingar água aos poucos, dei-
xar suar e juntar os ramos de cheiro-verde, 
as cebolas inteiras, o louro, tampar e manter 
um bom caldo. Acertar o tempero e manter 
tampado para cozinhar bem. À parte, lavar, 
secar os quiabos novos e tenros. Retirar as 
pontas e os pés, picar em rodelas e agregar 
ao frango. Não mexer. Tampar por alguns 
minutos. Verifi car se os quiabos estão ma-
cios. Retirar do fogo e servir.

FRANGO COM QUIABO

DONA LUCINHA
Proprietária do  Restaurante 

Dona Lucinha
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Empresas filiadas ao SINDESP-MG

O autor desvenda todos os mistérios de um gestor efi caz 
e lembra que as principais características de um bom 
profi ssional são mais simples do que se possa imaginar.

Autor: Luiz Octavio Nascimento
Editora: Novo Conceito
Páginas: 160

O autor desvenda as verdadeiras motivações para o com-
portamento dos seres humanos, desafi ando e derrubando 
teorias sociais que consideravam o homem como ser 
superior.
Autor: Pedro Camargo
Editora: Novo Conceito
Páginas: 168

Gestor Eficaz Comportamento 
do Consumidor 
A Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo

LIVRO LIVRO

CULTURACULTURACULTURACULTURACULTURA

Sindesp-MG recomenda



35

Os principais fatOs que marcaram 2010

seac-mG prOmOVe apLa prOGramaÇÃO De cursOs e 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 contí-
nua na qualidade e prestação dos serviços, apresenta o  ba-
lanço  referente ao período de novembro de 2009 a dezem-
bro de 2010.

reuniões do conselho de administração       39
assemleia 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 às empresas 
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$100 
mil reais serão  investidos no Departamento Médico. Entre elas, 
destaca-se a aquisição de mais três aparelhos para diagnóstico e 
tratamento fisioterapêutico, com um investimento aproximado 
de R$ 40 mil reais. De acordo com o fisioterapeuta responsá-
vel 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 mar-
cha do funcionário, diagnosticará 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 Platafor-
ma Vibratória, com tecnologia desenvolvida pela NASA. Por fim, 
a Câmara Termográfica, um aparelho que pode fazer a imagem 
da temperatura corporal nos locais de dor e identificar possíveis 
processos inflamatórios.




