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raio-X do setor
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Empresas estrangeiras invadem o mercado brasileiro

PF regulamenta curso de extensão para grandes eventos

Fenavist ganha novos associados e reforça sua presença em todo País
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Palavra do Presidente

        uas mil duzentas e oitenta e duas empresas. Seiscentos 
e noventa mil trabalhadores. Trinta e seis bilhões de reais em fatu-
ramento. Abro este texto com esses números para mostrar que 
a importância da segurança privada não está apenas nas palavras 
como muitos insinuam. Como diriam os céticos, a matemática é 
clara. A segurança privada é um dos segmentos econômicos mais 
importantes do País.

 Os três dados que citei no parágrafo anterior são apenas 
uma pequena parte do que o III Estudo do Setor da Segurança 
Privada (ESSEG) revelou. Lançado no último dia 20 de março, o 
levantamento produzido pela Fenavist traz um raio-X completo 
do mercado, com tendências e estatísticas, que não apenas ser-
vem para mostrar a importância do segmento, mas também auxi-
liam as empresas na hora de preparar o planejamento. Imprensa, 
estudiosos, associações e até o governo são outros agentes que 
vão se benefi ciar do III ESSEG.

Os números apresentados pelo estudo também serão muito 
úteis em outras batalhas que a Fenavist vem travando, como a de 
incluir o segmento entre os setores que terão a folha de paga-
mento desonerada. Evitar o impacto provocado pela aprovação 
do adicional de periculosidade mesmo ainda em fase de regula-
mentação da lei é outra meta da Federação.

Em um momento de comemoração pelo lançamento do III 
ESSEG, também não podemos deixar de celebrar os 24 anos de 
vida da Fenavist, completados no dia primeiro de março. Em todo 
esse tempo, a Federação tem se destacado pelo empenho incon-

dicional de seus diretores e presidentes e por vitórias heróicas, al-
gumas vezes até consideradas impossíveis ou improváveis. Assim, 
deixo aqui o meu muito obrigado a todos que contribuíram, têm 
contribuído e vão contribuir no futuro para que a Fenavist con-
tinue a ser uma das entidades de classe mais respeitadas no País.

E por falar em futuro, estamos bem perto de enfrentar um 
grande desafi o. No próximo ano será realizada a Copa das Con-
federações de Futebol. Assim como para as cidades que irão re-
ceber os jogos, a competição será um grande teste para a segu-
rança privada brasileira, responsável pela segurança dentro dos 
estádios. Muitos desafi os ainda nos reserva este ano, como ver 
aprovado o estatuto da segurança privada, ver fi nalmente res-
peitada a ordem cronológica dos pagamentos, conseguir obter a 
responsabilidade dos contratantes em respeitar os contratos que 
assinam e, dessa forma, pagar às empresas em dia, bem como 
os reajustes e reequilíbrio dos contratos, regulamentar a Lei nº 
12.740/12, entre outros temas vitais da atividade.

E, para fi nalizar, convido a todos a aproveitarem a leitura 
desta edição da revista, que foi reformulada já de acordo com 
o padrão da nova logomarca adotada pela Federação. O novo 
símbolo é baseado em uma linguagem que representa o sonho, o 
resultado alcançado e a capacidade de realização.

Tenham todos uma boa leitura!

Odair Conceição 
Presidente da Fenavist

.........................................................................................................
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burlam a lei, conseguem mudar a legislação
e invadem o mercado brasileiro
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         esde o advento da Lei nº 7.102, publicada em 20 de 
junho de 1983, as empresas estrangeiras de segurança privada 
são proibidas de atuar no Brasil – com exceção da Prosegur, de 
origem espanhola, e da americana, Brinks, que já prestavam ser-
viço no País antes dessa Lei. De uma hora para outra, a regra 
mudou. O Parecer nº 170/2012/CEP/CONJUR-MG/CGU/AGE 
da Advocacia Geral da União, aprovado no último dia 15 de junho 
de 2012, voltou a abrir as portas do Brasil para o ingresso de em-
presas estrangeiras de segurança privada, numa grande afronta à 
Constituição brasileira. 

A proibição, até então prevista em lei, se justifi cava por se 
tratar de uma atividade de estratégia nacional, que envolve a 
soberania do País, com emprego de armamento e manuseio de 
numerários.

A Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada e 
Transporte de Valores (Fenavist) defende, de forma veemente, a 
revogação da regra. “O Parecer é de constitucionalidade e legali-
dade duvidosas e pode provocar sérios problemas em nosso mer-
cado, pois ultrapassa, inclusive, os limites do bom senso”, afi rma o 
presidente da Fenavist, Odair Conceição.

Segundo o presidente, um dos motivos alegados pelas em-
presas estrangeiras, ao pressionarem o governo federal, visando 
à abertura do mercado, é de que não há mão de obra capacitada 
no País para atender a eventos de grande porte, como é o caso da 
Copa das Confederações,  Copa do Mundo e Olimpíada. “Temos 
no Brasil 690 mil trabalhadores com carteira assinada atuando em 
nosso setor; 2,1 milhões de profi ssionais com formação de vigi-
lante; e cerca de 2.300 empresas especializadas em segurança pri-
vada. Como não temos condições de atender a esta demanda?”, 
indaga Odair Conceição.

Para ele, pelo fato de o segmento estar atrelado ao siste-
ma bancário e de transporte de valores, e, consequentemente, 
representar um complemento da segurança pública, a segurança 
privada é muito sensível e não pode ser operacionalizada por em-
presas com realidades diferentes da brasileira e regidas por regras 
distintas, situações que ameaçam a soberania do País.

Várias outras entidades – inclusive as laborais – já se mani-
festaram contrárias ao Parecer. A Associação Brasileira das Empre-
sas de Transporte de Valores (ABTV) já impetrou um mandado de 
segurança coletivo no dia 22 de agosto de 2012. O parecer da AGU 
contraria pronunciamento da Polícia Federal à entrada de capital 
estrangeiro nas empresas de segurança privada. Outra entidade li-
gada ao setor – o Sindicato das Empresas de Transporte de Valores 
do Estado de São Paulo (SETVESP) – também já se manifestou, im-
petrando mandado de segurança coletivo preventivo com pedido 
de liminar, além da própria ação movida pela Fenavist.

“O entendimento sobre a impossibilidade de ingresso de es-
trangeiros nas atividades de segurança privada sempre foi unâni-
me e inquestionável. Essa interpretação legal sempre foi defendi-
da tanto pelo Ministério da Justiça, como pela Polícia Federal. Em 

Empresas estrangeiras

D

Setor de segurança privada será um dos mais demandados 
durante a Copa das Confederações, Copa do Mundo
de Futebol e Olimpíada. Fenavist alerta para os
problemas desencadeados por essa invasão
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          Federação Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (Fenavist) acaba de adotar uma nova logo, 
padrão da marca da Confederação do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), entidade à qual a Fenavist é associada.O 
símbolo escolhido, uma asa, possui linguagem iconográfi ca e re-
presenta o sonho, o resultado alcançado e a capacidade de rea-
lização.

 A mudança proposta pela confederação tem a intenção 
de fazer com que todas as marcas que constituem o Sistema Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo convivam em harmonia. Para 
isso, foi desenvolvida uma série de normas e diretrizes, reformu-
lando a maneira pela qual as Federações são representadas.

Federação adota nova logomarca

Cara nova

Ao adotar a nova logomarca, a Fenavist olha para o futuro ao 
entender que toda marca é um organismo vivo, com personalida-
de própria, linguagem e atributos, que, para ser reconhecida e se 
estabelecer, necessita de integração, consistência e uniformidade 
diante do público e do mercado de atuação. Quando bem utiliza-
da, torna-se o item primário para o reconhecimento da entidade 
e, nesse caso, também do Sistema de que faz parte.

A Federação também concorda com a CNC, ao entender 
que a mudança para a nova marca transmite a ideia de unidade 
do Sistema de Comércio de Bens, Serviços e Turismo conver-
gindo na identifi cação do Sistema em todo o País de uma forma 

moderna, simples e direta. A nova marca traduz de for-
ma democrática o compromisso, a força e a unidade 
do Sistema para uma melhor defesa dos interesses do 

empresariado nacional e na construção de um sistema 
cada vez mais representativo.

Como parte desse processo de mudanças, a Fenavist 
enviou carta aos sindicatos associados propondo que eles conhe-
çam a nova marca, estudem o seu sentido e, caso concordem, 
também passem a utilizar a mesma para uma melhor, maior e 
total integração ao Sistema de Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo.

lando a maneira pela qual as Federações são representadas. moderna, simples e direta. A nova marca traduz de for-
ma democrática o compromisso, a força e a unidade 
do Sistema para uma melhor defesa dos interesses do 

empresariado nacional e na construção de um sistema 
cada vez mais representativo.

Como parte desse processo de mudanças, a Fenavist 
enviou carta aos sindicatos associados propondo que eles conhe-
çam a nova marca, estudem o seu sentido e, caso concordem, 
também passem a utilizar a mesma para uma melhor, maior e 
total integração ao Sistema de Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo.

A

algumas ocasiões, outras empresas estrangeiras formularam 
consulta ao Ministério da Justiça sobre a possibilidade de adqui-
rir uma empresa já constituída no Brasil para operar atividades 
de segurança privada. Todavia, o entendimento adotado pelas 
autoridades administrativas foi no sentido de que era vedado o 
ingresso de novos participantes estrangeiros. Por que agora, 30 
anos depois, a realidade seria diferente?”, questiona o presidente 
da Fenavist.

Entenda o caso – A aquisição de uma empresa nacional 
por um grupo estrangeiro está desestabilizando um setor, cujas 
regras sempre foram inquestionáveis. Trata-se da atividade de 
segurança privada – regulamentada no Brasil por meio da Lei nº 

7.102/83 que, entre outros pontos, estabelece a proibição do 
controle de companhias de vigilância no País por estrangei-

ros. A norma, entretanto, foi alterada. Em janeiro, o G4S, 
grupo estrangeiro de segurança privada que atua em 125 

países, solicitou ao Ministério da Justiça (MJ) autoriza-
ção para adquirir a brasileira Vanguarda Segurança, com 
sede em São Paulo. Acontece que, embora a Polícia Fe-
deral (PF), agente fi scalizador do segmento, tenha se 

manifestado contra o negócio, por acreditar que a tran-
sação era contrária à legislação vigente, a consultoria jurídica 

do Ministério aprovou o requerimento, cujo ato foi ratifi cado 
pela então ministra interina da Justiça, Marcia Pellegrini.

Segundo a consulta enviada pela G4S ao MJ, o propó-
sito da aquisição é a participação do grupo na segurança da 
Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. O grupo, 
inclusive, foi responsável pela segurança dos Jogos de Lon-
dres, mas foi multada em mais de 40 milhões de libras por 
descumprir os termos do contrato com o governo inglês, 
segundo noticiou a imprensa inglesa. Com a aprovação da 
consulta, a brasileira Vanguarda formalizou o requerimento 
perante a PF de São Paulo, para modifi car o contrato social e 
incluir a subsidiária brasileira da G4S como sócia.

“A empresa Vanguarda jamais teve em sua constitui-
ção societária estrangeiros de forma direta ou indireta, 
seja na qualidade de sócios seja na de administradores. 
Essa autorização põe em risco a segurança do País. 
Inclusive, o caso já está atraindo a atenção de outros 

estrangeiros que também estão solicitando a chegada ao 
Brasil”, ressaltou o presidente.

A discussão está na Justiça. A Fenavist e a ABTV impetraram 
mandados de segurança contra a decisão perante o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). O mesmo instrumento judicial partiu do 
SETVESP para evitar a modifi cação do ato societário. A Fenavist 
também convocou assembleia geral, na qual aprovou a adoção 
de medidas judiciais em face da aprovação da compra, conforme 
parecer do Ministério da Justiça. Por fi m, a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores de Segurança Privada (CNTV) manifestou 
repulsa em relação ao entendimento do parecer, em reunião re-
alizada perante a Polícia Federal, além de repúdio do deputado 
federal do PT, Nelson Pelegrino, que ingressou com o Decreto 
Legislativo nº 816/2013 propondo a nulidade do parecer do MJ.

Mercado Identidade Visual
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        ssim como na edição do ano passado, a Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores 
(Fenavist) vai ser um dos mais de 600 expositores da maior fei-
ra de segurança da América Latina. Com um moderno estande 
a Fenavist receberá empresários, presidentes e representantes 
de sindicatos e entidades parceiros, estudiosos do segmento e 
sociedade em geral para apresentar as atividades desenvolvidas 
pela entidade, além de divulgar a importância do segmento. Os 
visitantes também poderão ter acesso ao III Estudo do Setor da 
Segurança Privada (ESSEG).

Realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Siste-
mas Eletrônicos de Segurança (ABESE), a Exposec acontece entre 
os dias 14 e 16 de maio, no Centro de Exposições Imigrantes, 
Rodovia dos Imigrantes Km1,5, São Paulo. A feira estimula o cres-
cimento do setor da segurança, constituindo hoje a maior feira na 
América Latina do setor. 

A Exposec propicia o encontro de empresários de diversos 
segmentos análogos e apresenta as últimas novidades e tendên-
cias em tecnologia, conhecimentos e serviços de segurança, opor-

tunidade ideal para fazer negócios, realizar parcerias e conhecer 
novos produtos da indústria da segurança. O evento conta ainda 
com uma vasta programação de palestras, que demonstra gran-
de potencial e importância para empresas, empresários, clientes, 
fornecedores, autoridades e de forma geral para o desenvolvi-
mento do País e do mundo, em um mercado que está em plena 
ascensão. Ao todo, são esperados mais de 30 mil visitantes.

Novidade – O estande da Fenavist, que nós últimos anos 
se consolidou como ponto de encontro dos empresários do seg-
mento, este ano trará uma novidade. Para aproximar ainda mais 
a Federação dos sindicatos e empresas associadas, diretores da 
entidade vão se revezar na função de anfi trião, de maneira a aco-
lher autoridades, empresários e demais visitantes da melhor for-
ma possível.

O revezamento permitirá ainda que os empresários do 
segmento possam dialogar com um grande número de direto-
res, responsáveis pelas diversas frentes de atuação da Fenavist. 
Esse diálogo é fundamental para a o aprimoramento das ativi-
dades da Federação.

Fenavist 
na Exposec 
2013

Estande da Fenavist é um tradicional ponto de encontro de empresários durante a Exposec

Federação terá 
estande na maior
feira de segurança 
da América Latina
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          presidente da Federação Nacional das Empresas de 
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), Odair Conceição, 
se reuniu dia 15 de janeiro, com o então ministro do Trabalho e 
Emprego (MTE), Brizola Neto, para discutir a Lei nº 12.740/12. A 
norma alterou o artigo 193 da CLT, instituindo novas regras para o 
adicional de periculosidade de 30%, incluindo os vigilantes como 
benefi ciários.

No encontro, estiveram presentes ainda os vice-presidentes 
da Federação, Edson Torres e Carlos Escobal; o presidente da As-
sociação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores (ABTV), 
Marcos Paiva; o representante da Associação Brasileira das Empresas 
de Vigilância (ABREVIS), José Jacobson; o presidente do Sindicato das 
Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de 
Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo (SESVESP), 
José Adir Loiola. Também participaram da reunião os presidentes 
dos sindicatos das empresas de segurança privada de Santa Catarina, 
Enio Back; e do Espírito Santo, Jacymar Delfi no, além do chefe de ga-
binete e secretário-executivo do MTE, Fernando Brito; o deputado 
estadual de São Paulo, Major Olimpo; Luiz Fernando Emediato; e a 
consultora jurídica da Fenavist, Lirian Cavalhero.

De maneira conjunta foram apresentadas as preocupações 
sobre a forma equivocada com que os trabalhadores, por meio de 
lideranças sindicais, têm tratado a aplicação da Lei nº 12.740/12. Eles 
pressionam empresários e entidades sindicais patronais a aplicarem 
a lei de forma imediata, exigindo o pagamento do adicional de pe-
riculosidade retroativo a 8 de dezembro de 2012, quando a lei foi 
sancionada.

O então ministro foi informado que a atitude dos trabalhadores 
tem provocado instabilidade no segmento, já que a lei é clara quanto 
à necessidade de regulamentação, para só depois ser aplicada como 
estabelece o artigo 195 da CLT: “A caracterização e a classifi cação 
da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Minis-
tério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do 
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do 
Trabalho”. 

Após a reunião, ministério concordou em criar um grupo
de trabalho para tratar da regulamentação da Lei nº 12.740/12

Dessa forma, foi solicitado ao então ministro Brizola Neto 
e à equipe dele que fosse feita em caráter de urgência uma nota 
técnica constando os seguintes esclarecimentos:

1. Que só é devido o pagamento do adicional de pe-
riculosidade por meio da Lei nº 12.740/12 após a publica-
ção da regulamentação por parte do Ministério do Traba-
lho e Emprego.

2. Que fosse constituída comissão tripartite para 
cuidar da regulamentação dessa lei.

Os pedidos foram atendidos pelo então ministro. Brizola 
Neto concordou que a lei não é autoaplicável. Dessa forma, antes 
de ter efeito, precisa ser regulamentada, para que em seguida o 
pagamento desse adicional seja devido pelas empresas. Ele con-
cordou ainda que deveria ser constituído um grupo de trabalho 
para tratar do assunto por meio de uma comissão tripartite e pro-
meteu dar urgência à matéria. E a confi rmação da criação do gru-
po veio durante reunião extraordinária realizada na Câmara dos 
Deputados pela Comissão de Trabalho e Administração e Serviço 
Público para discutir a Lei nº 12.740/2012, no dia 16 abril. Na 
oportunidade, o representante do Ministério do Trabalho, Luiz 
Brandão de Melo, disse que o grupo vai ser importante para que 
todos possam dialogar sobre o que é melhor para o cumprimen-
to da lei e assim tratar o problema de grande relevância para os 
trabalhadores.

O grupo técnico, que está elaborando o primeiro parecer 
sobre a regulamentação, já o submeteu à consulta pública, cujo 
prazo vai até o dia 17 de junho de 2013, para em seguida o MTE 
constituir a comissão tripartite que fi nalizará o trabalho da regu-
lamentação e o remeterá à aprovação do ministro do Trabalho.

Orientações – Antes mesmo da reunião com o Ministério 
do Trabalho, no dia 12 de dezembro de 2012, pouco após a 
nova lei ser publicada, a Fenavist promoveu a reunião anual de 
discussão sobre as convenções coletivas. Já naquele momento, 

a Federação ratifi cou sua opinião de que o adicional de 30% só 
deverá ser pago na forma estabelecida pela Lei nº 12.740/12 
após ser publicada a regulamentação. O encontro realizado na 
sede da entidade em Brasília reuniu representantes de diversos 
sindicatos. 

O presidente da Fenavist, Odair Conceição, julgou de extre-
ma relevância o debate e pediu a participação dos sindicatos no 
sentido de se manterem alinhados nas discussões acerca da nova 
lei na hora de negociar com as entidades laborais.

O presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Priva-
da do Estado da Bahia (Sindesp-BA), Lauro Santana, considerou 
a reunião positiva. “A qualidade dos debates nos ajuda a tomar 
decisões. É importante considerar a opinião de cada represen-
tante”, avalia. 

A advogada do Sindicato das Empresas de Segurança Privada 
do Estado de Sergipe (Sindesp-SE), EmanuellaTarquinio, disse que 
as orientações da reunião foram fundamentais. “Os esclarecimen-
tos que nos passam ajudam a reciclar as informações. Saber das 
Súmulas e Jurisprudências é fundamental para o andamento dos 
trabalhos”, ressalta.  

Ainda durante o encontro, dúvidas sobre outros aspectos das 
convenções coletivas de trabalho foram esclarecidas. O presiden-
te da Fenavist deliberou que haverá duas reuniões anuais para 
tratar do assunto. A primeira acontece este mês, e a segunda, em 
novembro, quando as Súmulas e Jurisprudências dos tribunais são 
publicadas, momento oportuno para se reunir com os sindicatos. 

A Fenavist está vigilante a esta matéria e lutará para a correta 
regulamentação.

O

Fenavist se reúne com
Ministério do Trabalho
para discutir adicional
de periculosidade
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Representantes da Fenavist discutem adicional de periculosidade com o Ministério do Trabalho 

Adicional de Periculosidade
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               o dia 15 de maio, empresários de todo o País se reú-
-nem em São Paulo, para discutir parcerias, tendências, soluções e 
novas formas de administração sempre com o objetivo de fortalecer 
a segurança privada no Brasil. O Encontro Nacional de Empresas de 
Segurança Privada (Enesp) da Região Sudeste marca o início do ciclo 
de Enesp´s de 2013.

O Enesp Sudeste será realizado paralelamente à Exposec. As 
palestras vão acontecer entre 9h da manhã e 17h da tarde. Como 
não poderia deixar de ser, a segurança privada nos grandes eventos 
será um dos principais temas debatidos. O assunto será abordado 
por um representante do Comitê Organizador Local (COL) da Copa 
de 2014. Na apresentação, o representante da Federação Interna-
cional de Futebol (Fifa) vai falar sobre a importância da segurança 
privada para os grandes eventos e como deve ser o trabalho das em-
presas e vigilantes.

Outro tema abordado será o Setor de Serviços no Plano Brasil 
Maior, do Governo Federal, que pretende adotar medidas impor-
tantes de desoneração dos investimentos e das exportações para 
iniciar o enfrentamento da apreciação cambial, de avanço do cré-
dito e aperfeiçoamento do marco regulatório da inovação, além da 
ampliação de incentivos fi scais e facilitação de fi nanciamentos para 

agregação de valor nacional e competitividade das cadeias produti-
vas. O responsável por explicar a abrangência do programa em re-
lação ao setor de serviços será o secretário de Comércio e Serviços 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Humberto Luiz Ribeiro da Silva.

Também foram convidados a participar do evento como pales-
trantes e debatedores de temas ligados ao Judiciário o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa; o também ministro do 
STF, Marco Aurélio Mello; e o ex-presidente do STF, Carlos Ayres 
Britto. Também foram convidados o ex-presidente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, João Orestes Dalazen; o corregedor-geral da Justiça 
do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho; e o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp.  

Histórico – O Encontro Nacional das Empresas de Segurança 
(Enesp) foi criado em 2005 pela Fenavist para aproximar Federação, 
sindicatos, empresários, trabalhadores, contratantes, estudiosos, im-
prensa e sociedade em geral das discussões que afetam o segmento. 
Os encontros são realizados ao longo do ano nas cinco regiões do 
País, sempre alcançando resultados positivos. O intercâmbio de in-
formações proporcionado pelo Enesp tem feito com que a Fenavist 
trabalhe de forma certeira na defesa dos interesses do segmento.

N

Enesp Sudeste reunirá
dezenas de empresários
em São Paulo

A edição de 2012 do Enesp Sudeste reuniu dezenas de empresários em São Paulo

Evento será realizado
paralelamente à XVI Exposec
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PolíticaEnesp

         s projetos tratam especifi camente das seguintes questões:

• Dispõe sobre a aplicabilidade do art. 429 da CLT às em-
presas regulamentadas pela Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;

• Altera dispositivos da Lei n nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, a modalidade de licitação pregão, para aquisição de bens 
e serviços comuns, e dá outras providências;

•  Dispõe sobre a forma de aplicabilidade dos percentuais 
referidos no art. 93, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nas 
empresas de segurança privada;

Por sugestão da Fenavist
parlamentares ingressaram com
Projetos de Lei que visam corrigir distorções
históricas para o setor produtivo nacional

Congresso Nacional 

• Institui jornada de trabalho para os empregados das em-
presas regulamentadas pela Lei nº 7.102, de 20 de junho de 
1983;

• Pena pelo exercício de atividade de segurança privada, 
sem a devida autorização;

• Pena por contratação de serviços não autorizados de se-
gurança privada.

É de fundamental importância o envolvimento da comuni-
dade empresarial no sentido de mobilizar os parlamentares com 
quem têm aproximação para ver urgentemente aprovada essas 
matérias.”
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ESSEG mostra dados regionais,
nacionais e internacionais do setor

Fenavist lança
III Estudo do Setor
da Segurança Privada
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Os cursos de formação são utilizados não apenas para novos 
vigilantes, mas também para reciclagem e adaptação às novas tecno-
logias e equipamentos. Apenas no ano passado foram gastos cerca de 
R$ 138 milhões em treinamento. Aproximadamente metade deste 
valor (R$ 68 milhões) foi investida nos profi ssionais que atuam na 
região Sudeste. 

Transporte de Valores
As 335 empresas existentes no mercado em 2012 administra-

ram uma frota de 4.442 carros-fortes, além de 815 veículos leves 
para o mesmo uso em todo o País. A distribuição dos carros-fortes 
por região teve relevante crescimento no Norte. A região no passa-
do atingiu 375 veículos contra 162 em 2005, um aumento de 131%. 
Apesar de continuar responsável pela maior parte da frota de carros-
-fortes, o Sudeste apresentou uma redução de 15,5%.

Escolta Armada
No fi nal de 2012, dados da Polícia Federal registravam 3.570 

veículos usados no serviço de escolta armada. 

Armas Letais e Não Letais
A utilização de armas não letais, como tasers e similares, vem se 

tornando mais comum e segue a tendência do que já acontece em 
mercados mais desenvolvidos. Veja no gráfi co a evolução da armas 
letais.  

Munições
Em pouco mais de duas décadas, o número munições compra-

das cresceu mais de 10 vezes. Em 1990, foram adquiridas 813.383 
munições, já em 2012, esse número cresceu signifi cativamente e 
chegou a 8.190.200.  

Internacional
O estudo também se destaca por apresentar dados do mer-

cado internacional. O mercado europeu de segurança privada, con-
siderando os 27 países da Comunidade Europeia, além da Bósnia, 
Croácia, Macedônia, Noruega, Suécia, Suíça e Turquia, movimentou 
em 2010 cerca de € 35 bilhões, com tendência de crescimento na 
maioria dos países. A França lidera o mercado com faturamento de 
€ 5.290 bilhões, seguida da Alemanha, com € 4.552 bilhões, e do 
Reino, com € 3.970 bilhões. Os dados são da Confederação Europeia 
de Serviços de Segurança (CoESS).

Nos Estados Unidos, a American Society for Training & Deve-
lopment (ASTD) calculou que o nível de terceirização em 1995 já 
era superior a 68%, isto é, de cada 10 serviços demandados pelas 
empresas quase sete eram fornecidos por terceiros.

                Federação Nacional das Empresas de Segurança Priva-
da e Transporte de Valores (Fenavist) lançou no dia 20 de março de 
2013 o III Estudo do Setor da Segurança Privada (ESSEG). O relatório 
revela dados sobre o cenário atual do segmento e faz um comparati-
vo com o crescimento do mercado de 2002 a 2012. 

Representantes da Polícia Federal, políticos, presidentes de sin-
dicatos e associações parceiras, além de empresários, prestigiaram 
o lançamento, que reuniu dezenas de pessoas. Entre os presentes 
estavam os senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Jarbas Vasconcelos 
(PMDB-PE), Armando Monteiro (PTB-PE), e os deputados federais 
Osmar Serraglio (PMDB-PR), Laércio Oliveira (PR-SE), Gorety Pe-
reira (PR-CE), Raul Henry (PMDB-PE), e o presidente do Conselho 
de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Estado do Ceará, Paulo 
Lustosa. O coordenador-geral de Controle de Segurança Privada da 
PF, Clyton Eustaquio Xavier, também participou do lançamento.

O presidente da Fenavist, Odair Conceição, falou sobre a 
construção e elaboração do III ESSEG. Ele explicou que os dados 
revelados foram extraídos da Polícia Federal, que tem a função de 
regulamentar e fi scalizar a atividade, e das empresas privadas. “Neste 
III ESSEG reunimos dados gerais do setor da segurança privada do 
País. Os números proporcionarão ao segmento, às autoridades, aos 
órgãos públicos, à imprensa e à sociedade informações de referência 
sobre os setores da atividade em vigilância patrimonial, transporte de 
valores, escolta armada, segurança pessoal e cursos de formação de 
vigilantes”, afi rmou Odair.

Sobre o Estudo
Houve um signifi cativo avanço no setor da segurança privada no 

Brasil na última década. Em 2002, existiam 1.386 empresas de segu-
rança privada, e, em 2012, esse número chegou a 2.282, um cresci-
mento de cerca de 64% no período de 10 anos. Estima-se que essas 
empresas movimentaram no Brasil apenas no ano passado R$ 36 
bilhões, mostrando um aumento de mais de 500% em uma década. 

O número de empregos também teve uma alta expressiva. Em 
2012, 690 mil trabalhadores atuaram nas empresas brasileiras contra 
400 mil há oito anos. 

O III ESSEG também revela que, somados os impostos pagos 
pelas empresas de segurança, o valor chega a aproximadamente R$ 
10 bilhões. Isso representa quase 28% do faturamento do setor. Ou-
tros R$ 13 bilhões foram gastos com o pagamento de pessoal. Os 
trabalhadores da região Sudeste fi caram com a maior parte: R$ 7 bi.

Curso de Formação
Com o aumento da demanda por segurança privada, também 

cresceu o número de cursos de formação. Atualmente, existem 273 
escolas destinadas à formação e reciclagem de vigilantes em todo o 
País. Em 2004, eram 208, uma evolução de mais de 30%. Entre 2005 
e 2012 as regiões Nordeste (42,45%) e Norte (39,3%) foram as que 
mais cresceram nesse quesito.

Fonte: Fenavist - II ESSEG e estimativas e cálculos da Top Marketing Consultores
(*) Previsão dos Empresários do Setor

Evolução do Faturamento Nominal do Setor de Segurança Privada

2002 - 2014 (R$ bilhões)

Evolução da Compra de Armas Letais

Diário Ofi cial da União - DOU (em unidades)

1990/2012

A
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O deputado Osmar Serraglio afirmou que o III ES-
SEG foi realizado com planejamento e estudo eficiente do 
setor de segurança privada. “Pelo conteúdo do relatório 
observa-se a inteligência com que o estudo foi feito. A ex-
pressividade do material dará credibilidade à sociedade”, 
disse o deputado. 

O senador Armando Monteiro se mostrou muito sa-
tisfeito com o estudo e acredita que os dados serão ex-
tremamente úteis à população.

O ex-presidente da Fenavist, Jerfferson Simões, elo-
giou o evento. “Foi ótimo o lançamento do III ESSEG. Os 
parlamentares puderam prestigiar e observar o excelente 

Fonte: Departamento de Polícia Federal – CGCSP – Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada

2002 - 2012

Evolução do Número de Empresas
de Segurança Privada

Importância
estudo que fizemos. O material está esclarecedor para o 
segmento de segurança privada”, garantiu o ex-presidente. 

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Se-
gurança Privada do Estado da Bahia (Sindesp-BA), Lauro 
Santana, o evento foi muito importante para mostrar o 
porte e a importância do setor. “Neste lançamento po-
demos mostrar um pouco mais aos congressistas as difi-
culdades e realidades que o nosso setor enfrenta no dia 
a dia.” 

Mais dados e informações podem ser obtidos, aces-
sando o Estudo completo pelo site da Fenavist: www.fe-
navist.org.br

         o último dia 1° de março, a Federação Nacional das Em-
presas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) comemorou o 
24° aniversário. Essa história teve início em 1982, durante o 1° Encontro 
Nacional das Empresas de Vigilância realizado em Curitiba, no Paraná. 
Lá nasceu a ideia de criar uma Federação forte que representasse a ati-
vidade. Por questões legais, inerentes ainda ao período da ditadura, o 
sonho só veio a se concretizar no dia 1° de março de 1989. Deste então, 
a Fenavist tem trabalhado de forma incansável para elevar o segmento. 

Desde o primeiro passo dado sob a presidência de Eunício Oliveira, 
responsável pela criação da Fenavist, passando pelas mãos de Lélio Vieira 
Carneiro, que trouxe a estrutura; Cláudio Neves, o reconhecimento; 
Jerfferson Simões, a consolidação; até chegar a Odair Conceição, atual 
presidente, e que tem trabalhado pela expansão do setor, a Federação 
sempre se colocou como referência em segurança privada no Brasil. 

Ao completar 24 anos, a Fenavist tem uma grande lista de con-
quistas a ser comemorada. Criação de uma legislação única para todo 
o País, reconhecimento da atividade pelos governos federal e estadual, 
reconhecimento internacional, exclusão do setor dos aumentos das alí-
quotas de PIS, COFINS, aproximação da imprensa são apenas algumas 
das vitórias alcançadas. 

No entanto, o histórico de conquistas não se apresenta como 
um fator de acomodação. Assim como todas as diretorias que já 
comandaram a entidade, a atual também tem trabalhado de forma 
incansável para colocar a Fenavist em um patamar ainda superior. 

A aprovação do Estatuto da Segurança Privada e a desoneração da 
folha de pagamento, assim como a inclusão defi nitiva do segmento 
como responsável pela segurança dos eventos esportivos no Brasil, 
são apenas alguns dos desafi os encarados neste momento.

Celebração – E a comemoração da data foi em grande estilo. 
O lançamento do III Estudo do Setor da Segurança Privada (ES-
SEG), lançado no dia 20 de março, durante a festa de aniversário da 
Fenavist, foi uma das ações comemorativas do momento histórico. 

A celebração, realizada em um luxuoso espaço de festas em 
Brasília, contou com a participação de empresários, presidentes de 
sindicatos e de entidades parceiras, empresários, políticos e repre-
sentantes de órgãos fi scalizadores e reguladores.

“Com o nascimento da Fenavist, a entidade passou a congre-
gar, representar e defender os direitos e interesses das empresas 
junto ao Poder Público e a promover frutíferas negociações cole-
tivas com a classe trabalhadora”, disse o presidente da Fenavist, 
Odair Conceição, em discurso durante a cerimônia. Odair afi rmou 
ainda que os diretores que trabalharam na construção da federação 
não mediram esforços em busca do fortalecimento do setor.

Outra ação comemorativa em função da data foi a criação 
de um espaço na sede da Federação, denominada “Linha do 
Tempo”, que, através de fotos, relembra um pouco da história 
da entidade.

Entidade completa
24 anos consolidada 
como a principal
referência em
segurança privada
no Brasil

Parabéns,
Fenavist!
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Galeria

Salmen Ghazale, Nilson, Odair Conceição e Jeferson Nazário Rubens e Lenira Pedro, Salmen Ghazale, Nilson,
Odair Conceição e Jeferson Nazário

Jeferson Nazário, Ana Paula Queiroga, Paulo Cruz
e Odair Conceição

Fabricio Moser, Odair Conceição, Cléria Santos
e  Jeferson Nazário

Marcelo Borges e Odair Conceição Jaldo Mendes, Odair Conceição, Gutemberg Lima, Lélio Vieria 
Carneiro, Jeferson Nazário, Leonardo Ottoni e Joseph Madeira

Carlos Escobal, Odair Conceição, Sen. Jarbas Vasconcelos
e Paulo Sérgio Macêdo

Carlos Escobal, Odair Conceição e Paulo Sérgio Macêdo

Jeferson Nazário, Ana Queiroga, Paulo Cruz e Odair Conceição Sen. Armando Monteiro

Jeferson Nazário, Mauricio Smaniotto, Jerfferson Simões, 
Odair Conceição, Leonardo Prudente e Lauro Santana

Cel. Francisco Lopes, Jerri Bertoni

Guilherme Santos, Clynton Xavier, Lauro Santana
e Jerfferson Simões

Marcelo Borges, Leonardo Prudente, Odair Conceição 
e Dep. Laércio Oliveira

Dep. Laércio Oliveira Leonardo Prudente e José Rossini
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Galeria

Odair Conceição Sen. Armando Monteiro e Sen. Jarbas Vasconcelos

Francisca Portela, Ana Paula Queiroga, Odair Conceição, Maria 
Francisca, Sandra Angelino, Elô Bittencourt e Natália Oliveira

Carlos Escobal, Paulo Sérgio Macêdo e Sen. Armando Monteiro
 

Lenira e Rubens Pedro, Ana Paula Queiroga
e Anderson Polissene

Olga Simões, Lauro Santana e Carmen Santana Cléria Santos, Paulo Lustosa, Elaine Drumont e Fabrício Moser 

Odair Conceição e Clynton Xavier Jota Amaral, Odair Conceição e Mauro Resende

Guilherme Santos e Lélio Vieira Carneiro Marcos Paiva, Odair Conceição, Jeferson Nazário, Jarbas
Vasconcelos, Dep. Osmar Serraglio e Sen. Armando Monteiro

Paulo Lustosa, Cléria Santos e Odair Conceição
 

Adelar Anderle, Manoel dos Anjos e Willian Benfi ca
 

Mauricio Smaniotto, Odair Conceição e Willian Benfi ca Pedro Luiz Paulucci

Edgar Segato
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Galeria

Jeferson Nazário, Odair Conceição, José Rossini
e Edmilson Pereira

Odair Conceição

Alexandre Garcia, Ana Paula Queiroga, Kátia Brasil, 
Tânia Brasil e Patrícia Gomes

Marcos Paiva, Lirian Cavalhero, Odair Conceição,
Odair Conceição, Celita Sousa e Jeferson Nazário

Odair Conceição, Dep. Raul Henry e Paulo Sérgio Macêdo Marcos Paiva, Sen. Ciro Nogueira, Odair Conceição, 
Carlos Escobal e Jeferson Nazário

Antônio Vasco, Lauro Santana, Odair Conceição
e Jeferson Nazário

Marcos Paiva, Odair Conceição, Jeferson Nazário
e Lélio Vieira Carneiro

Marcos Paiva, Adelar Anderle, Odair Conceição
e Jeferson Nazário

Odair Conceição, Leonardo Prudente e Jeferson Nazário Fabrício Moser, Odair Conceição, Cléria Santos
e Jeferson Nazário

Odair Conceição, José Cavalcanti Filho e Jeferson Nazário Lélio Vieira Carneiro, Gutemberg Lima e Odair Conceição

Odair Conceição, Lélio Vieira Carneiro e Jeferson Nazário

Dep. Gorete Pereira e Odair Conceição

Jeferson Nazário, Carlos Escobal e Odair Conceição
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             Federação Nacional das Empre-
sas de Segurança Privada e Transporte de Va-
lores (Fenavist) participou, no dia 20 de mar-
ço, da reunião da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
sobre o Sistema de Excelência em Gestão Sin-
dical (SEGS). O encontro reuniu Federações 
dos diversos segmentos representados pela 
CNC e teve como objetivo a capacitação de 
multiplicadores responsáveis pela dissemina-
ção das ideias e projetos do Sistema. 

O debate entre as federações e a CNC 
teve como foco procurar sanar as difi cul-
dades no trabalho de conscientização que 
é feito junto aos sindicatos. Além disso, a 
confederação realizou uma dinâmica em 
que os participantes foram divididos em seis 
grupos, por região geográfi ca e federações 
nacionais, onde foram expostas as neces-
sidades na atuação como multiplicadores. 
Também foram escolhidos dois temas por 
grupo como sugestão de desenvolvimento 
para o multiplicador, visando aprimorar o conhecimento. Os as-
suntos apresentados e aprovados pelos grupos foram tabulados e 
analisados pela Gerência de Programas Externos (GPE) do Depar-
tamento de Planejamento (Deplan) com o objetivo de criar um 
Plano de Capacitação.

Foram defi nidas como necessidades prioritárias de treinamento 
os cursos de Gestão Estratégica Empresarial, Gestão de Processos e 
Sindicalismo.

O SEGS vem se consolidando e, ao longo dos anos, fortalecendo 
o papel dos multiplicadores. Na reunião, debateu-se ainda a implanta-
ção de um sistema de Educação a Distância entre as Federações e Sin-
dicatos. A ideia voltará a ser discutida nas próximas reuniões do SEGS.

A Fenavist participou de todos os ciclos do SEGS desde a criação 
do programa.

IV Encontro de Executivos – Ainda como parte das ações 
desenvolvidas pela CNC, a Fenavist participou, no dia 21 de 
março, do encontro dos executivos das federações fi liadas à 

           Federação Nacional de Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (Fenavist) participou nos dias 22 e 23 de ja-
neiro, em Fortaleza-CE, de treinamento oferecido pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O 
encontro teve como objetivo disponibilizar um modelo de página 
na Internet para que os sindicatos possam melhorar ainda mais a 
comunicação com os empresários e sociedade, além de contribuir 
para ampliar a representatividade e facilitar a busca de associados.

Para a jornalista da CNC, Luciana Neto, a nova ferramenta 
trará grande benefício aos sindicatos. “A era digital é uma forma ba-
rata de você alcançar o público. Nenhuma empresa pode viver sem 
comunicação. É fundamental que os sindicatos a usem de maneira 
correta para atingir o empresário e a sociedade”, garante Luciana. 
Ao todo, 156 sindicatos já aderiram ao Produto Site dos Sindicatos 
e 21 Federações já participam. 

A Fenavist vai ser o canal de comunicação com a CNC ao par-
ticipar das ações e eventos que se fi zerem necessários à implanta-
ção e à manutenção do produto. A Federação também vai moni-
torar a atualização continuada das informações do site e a correta 
utilização perante as condições fi rmadas com a confederação.

Para Isabel Soares, do Sindicato das Empresas de Segurança 
Privada do Rio grande do Norte (Sindesp-RN), aprender a mexer 

Fenavist participa de
reunião sobre o SEGS

Encontro reuniu federações de todo o país e 
discutiu medidas de excelência para o Sistema

Fenavist e Sindesp-RN participam 
de treinamento da CNC

Parceria com a Confederação serve para melhorar 
a comunicação entre sindicatos e empresa

confederação para discutir a agenda de eventos 2013, demanda 
dos empresários e cenário sindical trabalhista. 

Durante as discussões, foi aberto um tópico para tratar so-
bre institutos de pesquisas e ações nas federações para captação 
de informações e dados sobre os seus setores. 

Além disso, fi cou estabelecido que a unidade da marca tam-
bém será uma proposta extensiva aos sindicatos. A Fenavist, que 
já adotou a nova identidade visual, pensando nesta integração, en-
viou carta de adesão aos sindicatos associados e está elaborando 
uma estratégia para existir apenas uma identidade no segmento.

Outros tópicos do encontro foram a necessidade de sincro-
nia dos mandatos; processo de certifi cação digital e como se tra-
balhará o Sistema de Excelência em Gestão de Sindicatos (SEGS), 
com ênfase na formação a distância.

A Fenavist aproveitou a oportunidade para entregar aos exe-
cutivos presentes o III Estudo da Segurança Privada (ESSEG), lan-
çado dia 20 de março, em Brasília.
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Fenavist participa de reunião sobre o SEGS em Brasília

A

na ferramenta do site foi uma experiência nova. “Saber manusear o 
site foi diferente do que eu fazia no sindicato, que é cuidar da parte 
administrativa como um todo. Foi vantajoso. Entender a parte jor-
nalística também me acrescentou muito”, afi rmou Izabel.

Renalegis – A parceria entre a Fenavist e a CNC não está 
restrita apenas à área de comunicação. No dia 19 de março, por 
meio da assessoria parlamentar, a Federação participou da reunião 
da Rede Nacional de Assessorias Legislativas (Renalegis), grupo que 
faz parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo. No encontro foram discutidas ações parlamentares 
que serão desenvolvidas na defesa de projetos de interesse do se-
tor no Congresso Nacional.

Dentre os projetos analisados, destacam-se a PEC 231/95, 
que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais; 
o PLP 378/06, que prevê adicional de 10% do FGTS e fi xa em 60 
meses o prazo para a vigência da contribuição social devida pe-
los empregadores em caso de despedida sem justa causa; e o PL 
1.463/11, que institui o Código do Trabalho.

Além da discussão da pauta dos projetos, foram abordados 
assuntos relevantes como a nova composição e o perfi l dos mem-
bros das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal. 

A
Fenavist participa de treinamento da CNC em Fortaleza-CE
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CNC
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          om a regulamentação da exigência dos cur-
sos de extensão em grandes eventos para os vigi lantes 
que vão trabalhar na Copa das Confederações, Copa 
do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016, os cursos de 
formação terão papel fundamental no sucesso de mais 
esse desafio. Para falar sobre esse e outros assuntos, 
a Revista Fenavist conversa nesta edição com o presi-
dente da Associação Brasi leira de Cursos de Formação 
e Aperfeiçoamento de Vigi lantes, coronel Francisco 
Lopes.

Quais são os objetivos e metas da ABCFAV 
para 2013?

Em 2013, a ABCFAV tem como objetivo que as 
Escolas de Formação de Vigi lantes do Brasi l  se unam 
cada vez mais para defender os nossos interesses, bem 
como para melhorar a qualidade do ensino das esco-
las e com isso naturalmente melhorar a qualidade dos 
serviços prestados pela segurança privada no Brasi l . 
Quanto mais o profissional da segurança privada for 
capacitado para atitudes preventivas, ofensivas e pro-
ativas, a empresa de segurança privada para a qual ele 
trabalha apresentará melhores serviços. 

Como os cursos de formação estão se prepa-
rando para capacitar os vigilantes que trabalha-
rão na Copa das Confederações, Copa do Mundo 
e Olimpíada?

Os cursos de formação estão se preparando para 
real izar essa extensão credenciando instrutores, ade-
quando suas instalações, inclusive muitas escolas já 
estão real izando o Curso de Grandes Eventos. Além 
disso, a Coordenação Geral de Controle de Seguran-
ça Privada publicou a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, 
de 10 de dezembro de 2012, na qual, por sugestão 
da ABCFAV, criou o Curso de Instrutores de Grandes 
Eventos, a ser ministrado pelas academias. Com isso 
as escolas terão instrutores suficientes para atender à 
demanda das empresas de segurança. 

Presidente da Associação
Brasileira de Cursos
de Formação e
Aperfeiçoamento de Vigilantes 

Coronel
Francisco Lopes
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Qual a análise do senhor em relação à porta-
ria 3.233/2012 da Polícia Federal, que substituiu a 
387/2006?

A Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de de-
zembro de 2012, trouxe um aumento signif icativo na 
carga horária dos cursos de formação e reciclagem, 
com objetivo de melhor qualif icar o vigi lante, bem 
como a criação do Curso de Extensão em Grandes 
Eventos, em razão dos eventos esportivos de peso que 
acontecerão no Brasi l .  Preocupado em adequar as es-
colas a essas mudanças, a ABCFAV promoveu no f inal 
de janeiro, em São Paulo, o II Iº Encontro Nacional das 
Escolas de Formação de Vigi lantes, com a presença de 
várias autoridades.

O senhor, além de presi-
dente da ABCFAV, é vice-pre-
sidente da Fenavist para as-
suntos de curso de formação. 
Quais são os projetos da fede-
ração para essa área?

O presidente da Fenavist tra-
ta com muito carinho as Escolas 
de Formação de Vigi lante e pelo 
fato de eu ser o presidente da 
ABCFAV e vice-presidente da Fe-
navist para assuntos de Curso de 
Formação, os projetos da Fede-
ração nessa área são os mesmos 
da ABCFAV, só que com o apoio 
incondicional da Fenavist. Na 
verdade, a Fenavist sempre 
que necessário atende às so-
l icitações da ABCFAV, por-
que, para o Dr. Odair (pre-
sidente da Fenavist), quanto 
mais o profissional de segurança 
privada for qualif icado, melhor será o 
conceito das empresas de segurança.

Como enxerga o mercado de segurança 
atual e futuro?

O mercado de segurança atual atravessa um mo-
mento delicado, pois, com o aumento dos preços por 
vários motivos, os tomadores de serviço são obriga-
dos a diminuir seus contratos ou até procurar outras 
formas de atender a suas necessidades. Mas acredito 
que, no futuro, o mercado de segurança privada cresça, 
porque, a cada dia que passa, a segurança pública tem 
mais dif iculdades de atender aos anseios dos cidadãos. 
Por isso, a segurança privada tende a crescer.  Na ver-
dade, podemos dizer que ela complementa a segurança 
pública. Por exemplo, a segurança dos estádios de fute-
bol, antes real izada pela segurança pública, agora está 
passando para a segurança particular.

Como o senhor vê a relação entre empresas e 
trabalhadores?

O relacionamento das empresas de segurança com 
os trabalhadores é normal. Mas o relacionamento entre 
a ABCFAV e CNTV é muito bom. Os objetivos são os 
mesmos na maioria, ou seja, quali f icar cada dia mais e 
melhor o profissional de segurança privada.

Quais os desafios dos cursos de formação?

Os desafios dos cursos de formação são melhorar 
a capacitação do vigi lante. Muitas vezes isso f ica mais 
dif íci l  em razão dos interesses de alguns segmentos, 

como os Conselhos de Psi-
cologia. A legislação que 
rege a segurança privada 
muitas vezes é equivoca-
da. Os vários órgãos, em 
geral, demoram a expe-
dir certidões e isso torna 
mais dif íci l  para o cidadão 
entrar nesse segmento, ou 
mesmo se ele já é vigi lante, 
encontra entraves para ter 
condições de continuar no 
mercado. 

O que tem preocupa-
do os cursos de forma-

ção?

Um assunto que 
vem preocupando 
muito as Escolas de 
Formação de Vigi lan-

tes, além das empre-
sas e até os vigi lantes, 

é a Instrução Normativa nº 
70/2013  DG/DPF, de 13 de março 

de 2013, que estabelece a necessidade de 
exames psicológicos para as pessoas com porte 

de arma, incluindo os profissionais de segurança 
privada.  Portanto, esperamos do diretor-geral da 

Polícia Federal e do chefe do DARM correções nessa 
Instrução que faci l item a aplicação desses exames psi-
cotécnicos.

O senhor participou do lançamento do III ES-
SEG. Qual a importância do Estudo para o seg-
mento?

O lançamento do II Iº ESSEG foi muito importan-
te para nosso segmento. Ter um estudo científ ico para 
analisarmos qual é a tendência do mercado, para plane-
jar o crescimento de nossas empresas ou até a criação 
de uma nova empresa do segmento é bom.
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            onhecida pelo poder agregador, a Federação Nacio-
nal das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) 
sempre teve no quadro de afi liados a presença marcante dos sin-
dicatos e associações que representam a atividade no País. Agora, 
a Federação vem ganhando um reforço. Grandes empresas tam-
bém estão se fi liando de forma direta à Federação.

A possibilidade está prevista no Artigo 8° do Estatuto da en-
tidade que diz: “Além do quadro de fi liados, a Fenavist manterá 
também um outro, destinado a associados, o qual será formado 
por empresas do ramo de segurança privada e ou de entidades 
civis ligadas à atividade, com os direitos e deveres estabelecidos 
pela sua Diretoria”.

O texto ainda deixa claro que, para ingressar no quadro de 
associado, a empresa deve estar em dia com as contribuições 
previstas em lei. “A condição de associado junto à Fenavist será 
outorgada, independente de qualquer outra formalidade, a qual-
quer pessoa jurídica referida no caput deste artigo, que requeira 
a associação e comprove o recolhimento de contribuições em va-
lores correspondentes às contribuições recolhidas pelos sindica-
tos fi liados ou outra que tenha sido estabelecida pela Diretoria.” 
Além disso, é preciso apresentar a documentação devida. 

Por fim, o estatuto estabelece que a filiação direta não 
pode conflitar com o interesse dos sindicatos que compõem 
a Federação. “Outorgada a condição de associado, o inte-
grante passa a receber o apoio prestado pela Fenavist, des-
de que não haja conflito de interesses com os sindicatos 
filiados, a critério da Diretoria da Fenavist, podendo, inclu-

Fenavist
ganha novos 
associados

sive, ser representado judicialmente, bem como substituído 
processualmente pela Federação.”

Cumpridoras de todas as exigências, STV – Segurança e 
Transporte de Valores Ltda.; Grupo Condores; Dinâmica Segu-
rança Patrimonial Ltda.; Protex Segurança Ltda., Prosegur Brasil 
S/A nos estados da Paraíba, do Ceará, do Piauí, do Maranhão, de 
Minas Gerais, de Santa Catarina, de Alagoas, do Amazonas, do 
Acre, do Amapá, de Rondônia, do Mato Grosso, do Mato Grosso 
do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, do 
Pará, do Rio Grande do Sul, de Roraima e Pernambuco; e Rodo-
ban Segurança e Transporte de Valores; Gocil; Brinks e Protege 
são novos membros associados da Federação. Quem também 
passa a integrar o quadro associativo da Federação é o Sinesvino 
e a Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores. 
A ABTV inclusive é membro fundador da Fenavist, mas por um 
breve período esteve ausente.

“A vinda dessas empresas, do Sinesvino e o retorno da ABTV 
demonstram que estamos no caminho certo, que a representativi-
dade exercida pela Federação está em consonância com o que que-
rem as empresas do segmento. Ficamos muito felizes por defender 
os interesses dessa atividade. E estamos de portas abertas a outras 
fi liações. Quanto maior for o nosso quadro de associados, maior vai 
ser nossa força”, afi rma o presidente da Fenavist, Odair Conceição.

Com a fi liação, os novos associados poderão participar das 
reuniões e oferecer sugestões sobre assuntos de natureza coletiva, 
bem como compor chapa como membro nos processos eleitorais 
da Fenavist.

Novos Associados

C

Empresas se fi liam
e Federação reforça
sua presença em todo
território nacional

O senhor, além de presi-
dente da ABCFAV, é vice-pre-
sidente da Fenavist para as-
suntos de curso de formação. 
Quais são os projetos da fede-

O presidente da Fenavist tra-
ta com muito carinho as Escolas 
de Formação de Vigi lante e pelo 
fato de eu ser o presidente da 
ABCFAV e vice-presidente da Fe-
navist para assuntos de Curso de 
Formação, os projetos da Fede-
ração nessa área são os mesmos 
da ABCFAV, só que com o apoio 

mais o profissional de segurança 
privada for qualif icado, melhor será o 
conceito das empresas de segurança.

Como enxerga o mercado de segurança 

cologia. A legislação que 
rege a segurança privada 
muitas vezes é equivoca-
da. Os vários órgãos, em 
geral, demoram a expe-
dir certidões e isso torna 
mais dif íci l  para o cidadão 
entrar nesse segmento, ou 
mesmo se ele já é vigi lante, 
encontra entraves para ter 
condições de continuar no 
mercado. 

do os cursos de forma-

é a Instrução Normativa nº 
70/2013  DG/DPF, de 13 de março 

de 2013, que estabelece a necessidade de 
exames psicológicos para as pessoas com porte 
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   Governo Federal  libera  R$ 47 
milhões para PF investir na se-
gurança dos grandes eventos
A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 
do Governo Federa liberou R$ 47.369.347,00 para a Polícia Fe-
deral (PF) custear as operações nos grandes eventos. O primeiro 
deles será a Copa das Confederações a partir do dia 15 de junho. 
Em julho, será a vez da jornada mundial da juventude. O evento 
deve reunir cerca de 2 milhões de católicos no Rio de Janeiro.  
Ainda este ano, teremos o sorteio dos grupos para a Copa do 
Mundo de 2014. Os recursos tiveram sua liberação acertada no 
dia 16 de abril. E o extrato de cooperação entre a secretaria e a 
PF, ambas subordinadas ao Ministério da Justiça, foi publicado no 
Diário Ofi cial da União do dia seguinte. 

    Fifa divulga Plano de Segurança 
para a Copa das Confederações
Foi realizado no dia 5 de abril, no Rio de Janeiro, o Encontro 
para Integração da Segurança Pública, Defesa e Segurança Pri-
vada para a Copa das Confederações. O evento teve como ob-
jetivo divulgar o modelo de Segurança Privada a ser empregado 

durante o torneio, assim como na Copa do Mundo de 2014, e o 
planejamento da atuação da Segurança Pública nos seis estádios 
que receberão partidas da Copa das Confederações. Participa-
ram do encontro representantes do Comitê Organizador Local 
(COL), dos órgãos de Segurança Pública das 12 sedes da Copa 
do Mundo e da área de segurança privada. O Governo Federal 
esteve representado pelo secretário extraordinário de Seguran-
ça para Grandes Eventos, Valdinho Jacinto Caetano. Entre os 
temas abordados estavam o processo de contratação de em-
presas de segurança privada, além do emprego e a formação dos 
vigilantes que vão atuar nas competições. Um novo encontro de 
integração entre as áreas de segurança pública, defesa e segu-
rança privada deve acontecer ainda este mês. (com informações 
da Fifa)

  Governo prevê salário mínimo 
de R$ 719 em 2014
Pelo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o salário míni-
mo no ano que vem passa dos atuais R$ 678,00 para R$ 719,48. 
A LDO também prevê o crescimento da economia em 4,5%, 
mesmo valor da infl ação. Para a taxa básica de juros, a Selic, o 
governo espera manter o patamar de 7,25%. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2014 foi encaminhada ao Congresso Nacional 
no dia 15 de abril.  

Revista Fenavist - Maio/201334
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      om uma localização estratégica dentro da Ásia, Cin-
gapura se colocou à disposição da Federação Mundial de Se-
gurança Privada (em inglês World Security Federation – WSF) 
para receber a edição de 2014 do Congresso Mundial de Se-
gurança Privada (em inglês World Security Congress – WSC). 
O evento no continente asiático coroa um mercado que está 
em franca ascensão.

A Associação Asiática de Profi ssionais de Segurança (APSA) 
tem o apoio do governo local para a realização do evento. Além 
disso, a entidade, que é fi liada à Federação Mundial, conta com 
10 membros incluindo China e Índia, dois países de economia 
emergente. Os participantes também não devem ter difi culdade 
com a língua, já que o inglês é uma das línguas ofi ciais.

“Poder realizar o Congresso Mundial na Ásia é fantástico. É 
um mercado muito grande e com um potencial extraordinário de 
crescimento. Além disso, é um prêmio para a ASPA que sempre 
apoiou a Federação Mundial”, comemora o presidente da WSF, 
Jerfferson Simões.

A última edição do Congresso Mundial de Segurança foi realizada em 2011, na cidade de Cartagena, na Colômbia
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Congresso Mundial de Segurança 
será realizado na Ásia

Cingapura receberá a edição 2014

C

          ua empresa está no 
mercado há mais de cinco anos 
sob o mesmo CNPJ. Você tem 
enfrentado todas as adversidades 
do mercado como a alta carga 
tributária, a clandestinidade, os 
preços inexequíveis e continua 
acreditando no segmento. O seu 
esforço será recompensado. Em 
novembro, a Federação Nacional 
das Empesas de Segurança Priva-
da (Fenavist) realizará a 5ª edição 
dos Prêmios Mérito em Serviço 
da Segurança Privada Nacional e 
Benemérito da Segurança Privada 
Nacional e Estadual.

Criado em 2005, o Prêmio 
Mérito em serviços da Seguran-
ça Privada Nacional já foi entre-
gue a dezenas de empresas que 
têm se destacado no mercado 
por persistência, compromisso, 
empenho e qualidade na adminis-
tração de seus donos.  Dividida 
em cinco categorias: Cristal (5 a 
9 anos de existência), Bronze (10 
a 14 anos), Prata (15 a 19 anos), 
Ouro (20 a 24 anos), Platina (25 a 
30 anos) e Diamante (mais de 30 anos), a premiação vem se 
consolidando como uma das mais importantes do segmento.

Com a homenagem, a Fenavist reconhece a importância 
do principal responsável pelo desenvolvimento da ativida-
de: o empresário. Para participar da premiação deste ano, 
que será realizada em Brasília, acompanhe o site da Fenavist 
(www.fenavist.org.br). Em breve o regulamento estará dis-
ponível para consulta.

Prêmio Benemérito – O reconhecimento da Fenavist 
não fica restrito apenas a empresas. Sabedora da impor-
tância de outros atores para o crescimento da atividade, a 
Federação também concede a eles o prêmio Benemérito da 
Segurança Privada.

Destinado a personalidades que nacionalmente tenham 
prestado à categoria econômica representada pela Federação 
relevantes e destacados serviços no meio do segmento, ou 
que tenham trabalhado na consolidação de ideias democrá-
ticas e no crescimento e expansão do setor o Prêmio Bene-
mérito da Segurança Privada Nacional, está dividido em: Re-
presentante Empresarial, Representante do Setor Regulador, 
Representante Parlamentar, Representante de Entidades de 
Classe, Representante Profissional Liberal e Representante 
da Imprensa.

Por sua vez, o Prêmio Benemérito da Segurança Privada 
Estadual é oferecido a personalidades que têm trabalhado em 
âmbito estadual para o desenvolvimento da atividade. Cada 
uma das vinte e sete unidades federativas terá um represen-
tante homenageado.

Empresas vencedoras da Categoria Diamante na edição de 2011
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Fenavist vai homenagear as empresas
de segurança privada em novembro

Prêmio Mérito em Serviços 
chega à 5ª edição

S

No programa do evento haverá palestras proferidas por 
grandes personalidades do segmento. A troca de conhecimento 
entre os participantes de todos os lugares do mundo será o gran-
de atrativo do evento. Além disso, como nas edições anteriores, 
acontecerá paralelamente uma grande feira de tecnologia.

“O intercâmbio é a marca registrada do Congresso Mundial. 
Durante as discussões das palestras, mesmo com a diferença cul-
tural e econômica entre os países participantes, nós percebemos 
que muitos problemas são comuns e acabamos por encontrar so-
luções que benefi ciam a todos”, Explica Simões.

A última edição do WSC, realizada na Colômbia em 2011, 
reuniu 700 participantes dos cinco continentes.

Sobre Cingapura – Localizada no sudeste asiático, Cingapura 
tem cerca de 5 milhões de habitantes. Além do inglês, o malaio, 
o mandarim e o tâmil também são línguas faladas no país. Um 
dos “Tigres Asiáticos” por causa da economia dinâmica, o país se 
tornou independente da Inglaterra em 1965.

Internacional Reconhecimento
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                         cada dia que passa a tensão aumenta. A seguran-
ça privada está perto de estrear ofi cialmente em grandes eventos 
esportivos. O pontapé inicial será dado no dia 15 de junho, na 
abertura da Copa das Confederações. O jogo em Brasília, entre 
Brasil e Japão, será o palco desse grande desafi o.

A participação da segurança privada em jogos de torneios 
organizados pela Federação Internacional (FIFA) está assegurada 
no estatuto da entidade, segundo o qual os vigilantes são os res-
ponsáveis pela segurança interna dos estádios. Além disso, em 
jogos olímpicos, a participação da segurança privada também é 
tradicional. Estima-se que 15 mil vigilantes vão atuar durante a 
Copa das Confederações e 30 mil na Copa do Mundo. 

Com o objetivo de preparar os profi ssionais brasileiros de 
forma adequada não só para esses eventos esportivos, mas para 
grandes shows e outros acontecimentos que reúnam grande pú-
blico, a Polícia Federal (PF) regulamentou a questão.

A partir de agora, a atividade de vigilância patrimonial em 
grandes eventos, aqueles realizados em estádios, ginásios ou ou-
tros com público superior a 3 mil pessoas, deverá ser prestada 
por vigilantes especialmente habilitados. A Portaria 3.233/2012 
estabelece que a habilitação especial corresponderá ao curso de 
extensão em segurança para grandes eventos. Essa habilitação é 
dada  pelos Cursos de Formação.

.

Polícia Federal regulamenta curso
de extensão para grandes eventos

Representação artística do 
Estádio Nacional de Brasília.

A

Grandes Eventos

Vigilantes que irão
trabalhar na Copa
das Confederações, 
Copa de 2014 e nas 
Olimpíadas de 2016 
passarão por um
treinamento de
50 horas
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 Extensão
Para participar da extensão o vigilante precisa apre-

sentar o certificado de conclusão do curso de formação 
de vigilantes tradicional. A habilitação para grandes even-
tos terá 50 horas-aulas. A intenção é dotar o aluno de 
conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o 
capacitem para o exercício da atividade de segurança de 
pessoas e patrimônio nos locais de grandes eventos.

O curso permitirá ainda que o vigilante adote medi-
das preventivas e repressivas nos limites das tarefas no 
âmbito operacional da estrutura da segurança, em uma 
função complementar às atividades dos órgãos estatais 
de segurança e serviços, sem prejuí-zo das competências 
específicas dessas forças.

Ao final do treinamento, o vigilante estará capacitado 
a assegurar a segurança de todos os partícipes do evento, 
além de garantir um ambiente confortável, seguro e de 
perfeita normalidade e harmonia para os organizadores 
e espectadores.

As aulas serão ministradas com ensino direto, utili-
zação de métodos e técnicas de ensino individualizado, 
coletivo e em grupo. O curso enfatizará a prática, com o 
intuito de alcançar os objetivos propostos.

“A criação do Curso de Extensão em Grandes Eventos 
foi muito importante para as escolas, pois naturalmente 
estamos pensando em Copa das Confederações, Copa do 
Mundo e Olimpíada. Mas, a utilização desse curso será 
para todos os eventos que tenham mais de 3 mil partici-
pantes, já que pelas novas normas nenhum vigilante pode 
trabalhar nesses eventos sem o curso de extensão. Além 
disso, nada impede que o organizador exija para eventos 
menores que os vigilantes tenham o curso de Extensão 
em Grandes Eventos. Portanto, será mais um curso bem 
procurado pelas empresas ou pelos vigilantes particular-
mente”, explica o presidente da Associação Brasileira de 
Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes 
(ABCFAV), coronel Francisco Lopes.

Por dia, o aluno não poderá receber mais de 10 ho-
ras-aulas. A carga horária está dividida em 45 horas para 
as disciplinas curriculares e 5 horas para verificação de 
aprendizado. Entre as matérias estão o papel do vigilante 
na estrutura de segurança de recintos de grandes even-
tos; controle de acesso; gerenciamento público; gestão 
de multidões e manutenção de um ambiente seguro, har-
mônico e confortável e resolução de situações de emer-
gência.

Para ser aprovado, o vigilante precisa frequentar, no 
mínimo, 90% das aulas e, na avaliação de aprendizado, 
atingir 6 de um máximo de 10 pontos.

Instrutores
A preocupação não está restrita aos vigilantes. A Polícia Fede-

ral também regulamentou por meio da Portaria 30.633, de 10 de 
abril de 2013, o curso de instrutor para grandes eventos, apresen-
tado pela ABCFAV. Segundo a norma da PF, há necessidade do trei-
namento para os professores para capacitar bem os profi ssionais 
que vão trabalhar nesses eventos.

A criação do curso para instrutores atende de imediato à pre-
ocupação da FIFA em relação à formação de vigilantes em tempo 
hábil para a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpí-
ada.

Para participar do curso é necessário o certifi cado de con-
clusão de ensino médio. Após a aprovação, para ser credenciado 
como instrutor, terá que atender ainda às normas previstas na Por-
taria 12.620/12, da Polícia Federal.

Nas 50 horas-aulas que compõem o treinamento serão mi-
nistradas disciplinas como planejamento estratégico para grandes 
eventos; didática de ensino; papel do instrutor na orientação téc-
nica do vigilante que atuará na estrutura de segurança em recin-
tos de grandes eventos; didática aplicada no controle de acesso de 
pessoas e materiais; didática aplicada na disciplina gerenciamento 
de público; didática aplicada na disciplina gestão de multidões e di-
dática aplicada na disciplina resolução das situações de emergência.

Para ser aprovado, é necessário na verifi cação de aprendizado 
atingir um mínimo de 7 pontos de um total de 10. Os formandos 
se credenciarão como instrutor das disciplinas Papel do Vigilante na 
Estrutura de Segurança em Recintos de Grandes Eventos (PVRGE), 
Controle de Acesso (CA) e Gestão de Multidões e Manutenção 
de um Ambiente Harmônico (GMMASHC). O credenciamento do 
instrutor terá validade de 4 anos.

Convenção Coletiva
A Federação Nacional das Empresas de Segurança e Trans-

porte de Valores (Fenavist) tem trabalhado ao lado das associações 
laborais para a homologação de uma convenção de trabalho para o 
período de jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo 
de 2014. O documento servirá de base para os contratos fi rmados 
entre a entidade máxima do futebol e as empresas de segurança.   

Com todos esses cuidados, a segurança privada brasileira vai 
desempenhar com total profi ssionalismo suas atividades durante 
os eventos. Com isso, problemas enfrentados pela África do Sul 
durante a última Copa do Mundo e pela Inglaterra na última Olim-
píada não devem ocorrer. “As razões que estiveram na origem dos 
problemas na África do Sul não se passam no Brasil. Aqui a segu-
rança é levada a sério pelo órgão regulador/fi scalizador que é a Po-
lícia Federal, bem como pelos clientes e prestadores. Acredito que 
tudo vai correr bem em termos de segurança”, explica o diretor de 
Vigilância Ativa da Prosegur, José Luis Rodrigues.

            Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Para-
ná (Sindesp-PR) acaba de completar 25 anos de atuação fi rme em 
prol da defesa dos interesses das empresas que atuam nesse seg-
mento. Ao longo desse período, o mercado cresceu e junto com 
ele a instituição acompanhou essa evolução, até ser reconhecido 
como um dos maiores empregadores do País. No Paraná são 136 
empresas devidamente autorizadas 
pela Polícia Federal, que geram mais 
de 25 mil empregos diretos.

“As empresas de segurança 
privada investem anualmente na 
formação e capacitação dos seus 
profi ssionais e o Sindesp-PR tem 
sido um grande fomentador desta 
parceria”, afi rmou o presidente do 
sindicato, Mauricio Smaniotto, que 
está à frente da gestão do Sindicato 
há três anos e meio. Nesse período 
foram muitas conquistas para que a 
segurança privada se consolidasse no 
estado do Paraná perante as empre-
sas, indústrias e os poderes públicos.

Entre as conquistas, Smaniotto 
ressalta a continuidade da Campanha 
de Combate às empresas clandesti-
nas, que entra agora no seu quinto 
ano. “Esta é uma campanha institu-
cional. a qual o Sindesp tem muito 
orgulho de liderar porque acredita-
mos que, somente com a legalização 
do setor, as regras de mercado e tra-
balhistas serão respeitadas”, acredita 
o presidente do Sindicato. No Paraná estima-se que cerca de 700 
estabelecimentos trabalhem clandestinamente. 

A oferta de cursos de capacitação e aprimoramento aos co-
laboradores das empresas associadas tem sido outro ponto de 
bastante atuação do Sindicato. “Havia uma demanda por parte 
dos associados de cursos de atualização e reciclagem, de forma 
que os colaboradores pudessem também acompanhar a evolução 
do mercado e é o que temos feito”, destacou Smaniotto. Entre 
os cursos oferecidos a vários departamentos das empresas estão: 
Vendendo Segurança com Segurança, palestra sobre alterações 
nas portarias, atualização da Lei nº 7.102, rotinas trabalhistas, 
rescisões contratuais, preparação para grandes eventos visando 
à Copa 2014 e aos Jogos Olímpicos, esclarecimentos da CCT e 
planilhas de custo, bem como a oferta de compras corporativas, 
para reduzir os custos das empresas associadas.

25 anos de história e conquistas no estado
Sindesp-PR 

O mais recente é o curso de inglês, que será oferecido a par-
tir de maio aos associados, buscando qualifi car os profi ssionais para 
atender aos grandes eventos internacionais que o Brasil irá sediar 
– Curitiba será uma das subsedes da Copa. A intenção, com esse 
aprimoramento, é que o setor de Segurança Privada no Paraná esteja 
preparado para atender cada vez melhor a esse tipo de evento, com 

características peculiares de serviços de grande porte, contribuindo 
para a evolução do modelo “clássico” de vigilância bancária que por 
muitos anos foi o “DNA” da segurança privada e do próprio vigilante.

Desde fevereiro deste ano a entidade iniciou a implantação da 
ISO, um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de 
gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o 
tipo ou dimensão. Também será inserido a partir de maio de 2013 
o serviço de Certifi cação Digital. “São algumas das novidades que 
trouxemos para que o Sindesp-PR possa ser referência na área de 
gestão” e virão muitas outras, completou Smaniotto.

Além dessas conquistas, o Sindesp-PR deu mais um passo em 
direção à proximidade com seus associados por meio da implan-
tação de duas delegacias regionais – em Londrina e Guarapuava  e 
com a aquisição de uma sede nova. 
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          om a intenção de tornar o trabalho mais eficaz, 
a atual diretoria da Federação Nacional das Empresas de 
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) estabeleceu 
61 metas que deverão ser cumpridas até 2015, quando o 
mandato da atual diretoria será encerrado, e entre essas a 
diretoria elegeu 15 metas como prioritárias.

Os objetivos estão divididos nas seguintes áreas: polí-
tica, econômica, jurídica e benefícios diretos para o setor. 
Além disso, quinze metas foram elencadas como priorida-
de.

Classistas
São quatro as metas prioritárias abrangendo projetos 

considerados classistas. A primeira delas está sob respon-
sabilidade do conselho gestor da Fenavist e visa fazer uma 
análise do modelo atual de representação sindical. Dentro 
desse estudo está a perspectiva de viabilidade da criação 
de outras entidades representativas.

Outro projeto compreende a visita a todos os sindica-
tos de empresas de segurança privada do País. Para que o 
objetivo seja alcançado, um cronograma foi estabelecido e 
está em execução pelos vice-presidentes regionais.

A realização de encontros trimestrais com represen-
tantes de entidades de classe é outra ação prioritária. 
Nessas reuniões, que serão coordenadas pela presidência 
e pelo conselho gestor da Federação, serão definidas as 
estratégias a serem utilizadas na defesa dos interesses da 
atividade.

A isonomia das Federações na CNC é outra meta es-
tabelecida. O trabalho referente a essa questão ficará a 

Reunião do Conselho Gestor da Fenavist realizada no dia 20 de fevereiro 

cargo da presidência e do vice-presidente para assuntos de 
planejamento institucional.

Econômicas
Sob o comando do conselho gestor, a Fenavist já vem 

adotando medidas que vão tornar a Federação financei-
ramente independente. Despesas estão sendo controladas 
de forma ainda mais rigorosa. Além disso, há tratativas 
com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC) visando ao aumento nas receitas 
repassadas pela CNC à Fenavist.

Já o fortalecimento do Fenegócios vai ser feito pela 
criação de convênios de compra coletiva como assinatura 
digital, vale-refeição, empréstimo consignado, cartão de 
crédito, fardamento, veículos, informática e comunicação, 
por exemplo. Com o aumento no número de produtos 

Desafi os estão divididos em classistas, políticos,
econômicos, jurídicos e benefícios diretos para o setor

oferecidos, haverá melhores condições para as empresas 
e, em consequência, maior procura. 

Também estão na pauta do conselho gestor a identifi-
cação e posterior nomeação de um diretor-executivo para 
a Fenavist.

Políticas
A presidência da Fenavist, ao lado dos membros da di-

retoria responsáveis pelos assuntos políticos, trabalha para 
consolidar uma base parlamentar específica para a defesa 
dos interesses da segurança privada.

Ainda na esfera do Congresso Nacional, está a rea-
lização de audiências com parlamentares, representantes 
do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para tentar a 
aprovação do Estatuto da Segurança Privada.

estabelece quinze
metas prioritárias

Fenavist
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A folha de pagamento representa
85% do faturamento das empresas

Fenavist luta para
incluir segurança
privada nos setores
desonerados
pelo governo

da folha de pagamento do governo federal também está 
entre as ações prioritárias da Fenavist. Os ministérios da 
área econômica já estão sendo consultados sobre essa pos-
sibilidade, além dos parlamentares que já sinalizaram posi-
tivamente sobre esse pleito da Fenavist.

A formalização da convenção coletiva para grandes 
eventos é outro item trabalhado de forma exaustiva pela 
Federação.

O presidente da Fenavist, Odair Conceição, lembra 
que, apesar dessas 15 metas terem sido estabelecidas 
como prioritárias, as outras ações desenvolvidas pela enti-
dade não vão ficar esquecidas. “O trabalho feito pela Fede-
ração é muito grande. Digamos que neste momento essas 
metas recebam um pouco mais de atenção. Mas as outras 
dezenas de atividades em que a gente vem trabalhando ao 
longo dos anos continuam aí, firmes e fortes”, explica.

Odair também afirma que o histórico de conquistas 
alcançadas pela Federação nos últimos anos faz com que a 
diretoria logo tenha que elencar novas prioridades. “Tenho 
certeza que a maioria desses desafios será concluída bem 
antes do término do mandato desta diretoria. Portanto, 
em breve estaremos elencando novas prioridades. Mas, 
sempre lembrando que nenhum assunto de interesse da 
atividade é considerado menos importante pela Fenavist”, 
conclui.

Revista Fenavist - Maio/201344

Jurídicas
Em parceria com a Associação Brasileira das Empresas 

de Transporte de Valores (ABTV) e de outras empresas, 
entidades de classe, foi criado um grupo de estudos para 
avaliação das empresas estrangeiras no mercado brasileiro. 
A intenção é assegurar o equilíbrio em relação às empresas 
nacionais e garantir a reciprocidade para as empresas do 
Brasil no exterior, além disso, agir para impedir a invasão 
do mercado interno por grupos internacionais.

A assessoria jurídica da Fenavist continuará a lutar con-
tra a publicação de súmulas por parte do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) que sejam prejudiciais ao segmento.

Por fim, o jurídico da Federação vem ingressando com 
medidas judiciais contra todas as ações ou ameaças à ativi-
dade de segurança privada.

Benefícios Diretos
Nas metas que compõem essa área está o fim do ta-

belamento de preço na segurança privada pelos órgãos 
da administração federal. Para alcançar esse objetivo, um 
projeto foi apresentado ao Ministério do Planejamento.

A inserção da atividade no programa de desoneração 

..................................................................................................
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C Novos Custos           om as últimas inclusões feitas pelo governo federal mais de 
quarenta setores já foram benefi ciados com a desoneração da folha de 
pagamento.  O benefício acontece pela substituição da contribuição do 
INSS no valor de 20% pela cobrança de uma taxa que varia de 1% a 
2% do faturamento das empresas.

O governo também vai elevar o limite de faturamento para as 
empresas que optarem pelo regime de lucro presumido de R$ 48 mi-
lhões para R$ 72 milhões. As duas medidas começam a valer em 1º de 
janeiro de 2014.

Apesar do grande número de setores desonerados, a segurança 
privada não foi incluída. Dessa forma, a Federação Nacional das Em-
presas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) tem trabalhado 
junto com a área econômica do governo para que o setor passe a ser 
benefi ciado.

É evidente a necessidade de que segurança privada tenha a folha 
de pagamento desonerada. A atividade gera cerca de 700 mil empre-
gos com carteira assinada, além de ser baseada na mão de obra. A 
inclusão do setor entre os benefi ciados melhoraria a competitividade 
e evitaria a prestação de serviços clandestinos. Atualmente, o gasto 
das empresas que atuam legalmente com folha de pagamento chega a 
85% do faturamento.

Ao ingressar no grupo dos setores desonerados, a segurança 
privada teria os custos automaticamente reduzidos. Em consequência 
também diminuiria os custos para os contratantes.  Cerca de 80% das 
atividades produtivas brasileiras utilizam os serviços da atividade, com 
destaque para indústria, comércio e eventos.

O programa de desoneração é fundamental ainda para comba-
ter a clandestinidade. Mais de um milhão de trabalhadores atuam sem 
carteira assinada hoje. Sem direitos fundamentais respeitados como 
piso salarial, carteira assinada, previdência social, seguro de vida, vale- 
alimentação, entre outros, vivem à margem da sociedade. A inclusão 
da segurança privada entre os benefi ciados poderia trazer, no mínimo, 
216 mil desses profi ssionais para a legalidade.

A desoneração se faz ainda mais necessária a partir do 
momento em que os custos das empresas têm aumentado nos 
últimos anos devido a encargos e benefícios trabalhistas esta-
belecidos pelo governo, como o adicional de periculosidade 
no valor de 30%.

Todos esses aumentos que acabam sendo repassados 
aos contratantes têm gerado problemas para a atividade. Os 
promotores dos grandes eventos esportivos que o Brasil vai 
receber este ano já sinalizaram negativamente para a eleva-
ção nos custos provocados pelo adicional de periculosidade e 
pela súmula 444 de outubro de 2012, do Tribunal Superior do 
Trabalho, que institui como obrigatório o pagamento de horas 
extras na escala de trabalho 12X36 aos domingos e feriados. 
Esse custo também está sendo absorvido pelo setor, já que 
mais de 70% da jornada de trabalho na atividade são baseados 
na escala 12X36.

Vale ressaltar ainda que outros setores que são grandes 
geradores de mão de obra como call centers e transporte já ti-
veram o pleito atendido. Dessa forma, o ingresso da segurança 
privada no programa é fundamental e signifi caria tratamento 
igualitário e justo a essa atividade.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior já se manifestou favorável à entrada da seguran-
ça privada na lista dos setores com desoneração da folha de 
pagamento. O MDIC encaminhou o parecer ao Ministério da 
Fazenda, que analisa o pleito atualmente.

A não-inclusão da segurança privada tem criado um des-
compasso. Isso porque muitos dos setores contratantes foram 
desonerados e o alto custo da folha das empresas de segurança 
privada deixa o serviço com preços nada competitivos, o que 
pode fazer com que a clandestinidade aumente.
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Publicada pela Polícia
Federal, norma substitui
a Portaria 387/2006

Portaria
3.233/2.012
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            m vigor desde o dia 14 de janeiro deste ano, a Portaria 
3.233/2012-DG/DPF revogou a 387/2006 e trouxe novas normas 
a serem aplicadas às atividades de segurança privada no País. A 
maior parte das resoluções prevista na portaria anterior foi man-
tida.

Entre as mudanças está a obrigatoriedade das Comissões de 
Vistoria (CV´s) de encaminhar ao chefe da Delesp e da delegacia 
a que estiverem subordinadas, ao fi nal de cada ano, informações 
sobre as operações de fi scalização, vistorias e atividades de com-
bate às atividades não autorizadas realizadas no âmbito da sua 
circunscrição. 

para as blindagens transparentes e cinco anos para as blindagens opa-
cas, a contar da data de sua expedição, arquivando-se o certifi cado de 
conformidade original, à disposição da fi scalização. E nos casos de ava-
ria na blindagem do veículo especial em virtude de disparos de arma de 
fogo ou acidente automobilístico, sendo possível sua reparação, esta 
deverá ser realizada pelo montador, que expedirá novo certifi cado de 
conformidade e a submeterá  à nova vistoria perante a Delesp ou CV. 

As empresas de transporte de valores poderão prestar ainda 
serviços de abastecimento e manutenção de caixas eletrônicos, sendo 
vedada a manutenção dos equipamentos não relacionados no contrato 
de abastecimento. As atividades de manutenção de caixas eletrônicos, 
de instalação, vistoria e atendimento técnico de acionamento de alar-
mes não poderão ser realizadas por vigilante.

Quanto ao armamento na atividade de transporte de valores e 
escolta armada, a quantidade mínima de muni-
ção portada deverá ser de duas cargas comple-
tas por cada arma que a empresa empregar em 
serviço, e as empresas de curso de formação 
poderão adquirir a quantidade de munição uti-
lizada por seus instrutores durante os testes de 
credenciamento no Sistema Nacional de Armas 
(SINARM).

Curso de Formação
Uma das principais novidades da Portaria 

3.233/2012 é a criação de treinamento espe-
cífi co com curso de extensão para atuação em 
grandes eventos, aqueles realizados em está-
dios, ginásios ou outros lugares com público 
superior a 3 mil pessoas.  Portanto, o vigilante 
para trabalhar nesses eventos deverá ser es-
pecialmente habilitado. E essa qualifi cação será 

exigida a partir de seis meses para eventos esportivos em geral, e a 
partir de dezoito meses para os demais, contados da publicação da 
Portaria.

Os cursos de formação também não poderão exigir a realização 
integral do curso desconsiderando o aproveitamento das disciplinas 
em que o aluno tenha conseguido aprovação. Ao fi nal do curso, a es-
cola de formação deverá emitir um boletim de histórico escolar para o 
aluno reprovado, constando as matérias aprovadas e reprovadas.

Os cursos de formação foram autorizados a ceder as instalações 
para aplicação de testes do SINARM com o objetivo de credenciar 
instrutores de tiro, assim como para comprovação técnica com o pro-
pósito da aquisição e manuseio de armas de fogo. Esses testes deverão 
ser comunicados com antecedência mínima de vinte e quatro horas à 
Delesp ou à Comissão de Vistoria, contendo os nomes dos instrutores 
e dos indivíduos que realizarão os testes. 

Por fi m, os novos currículos de formação, reciclagem e exten-
são previstos na Portaria deverão ser implementados pelas empresas 
de curso de formação, no prazo máximo de noventa dias a contar da 
publicação.

Uma das principais 
novidades da

Portaria 3.233/2012 
é a criação

de treinamento
específi co com

curso de extensão 
para atuação em 
grandes eventos

No caso dos requisitos para o exercício da atividade de vigilân-
cia patrimonial, passa a ser necessário a comprovação da posse de, 
no mínimo, um veículo comum com sistema de comunicação ininter-
rupta com a sede da empresa em cada unidade da federação em que 
estiver autorizada. Os equipamentos e sistemas eletrônicos utilizados 
só poderão ser fornecidos pela empresa de vigilância patrimonial sob 
forma de comodato. Fica estabelecido ainda que a instalação, vistoria e 
atendimento técnico de acionamento de alarmes não podem ser feitos 
por vigilantes.

Quanto ao Plano de Segurança, só poderão solicitar a imple-
mentação de rodízio de vigilantes durante o intervalo intrajornada 
as agência ou postos de atendimento bancários (PAB´s) que tiverem 
dois ou mais vigilantes. A portaria também prevê que mesmo com a 
implementação de sala de monitoramento não deverá haver redução 
do número de vigilantes fi xado para a área de atendimento, indepen-
dentemente da retirada da porta de segurança.

Todas as armas empregadas na atividade 
de segurança privada poderão ser guardadas 
no posto de serviço quando este for estabele-
cimento fi nanceiro, não se aplicando o limite de 
até cinco armas. Nesses postos, a localização 
do compartimento de guarda das armas fi cará 
restrita ao cofre-forte ou sala-forte da unidade 
bancária ou em área de acesso proibido ao pú-
blico externo, a critério da empresa de vigilân-
cia ou da instituição fi nanceira. Na hipótese de 
deslocamento ou transporte com facilidade do 
compartimento de guarda de armas e a opção 
adotada for por mantê-lo fora do cofre-forte ou 
sala-forte, tal recipiente deverá ser obrigatoria-
mente afi xado, tirando sua condição de mobi-
lidade.

A Portaria 3.233/2012 alterou ainda os requisitos para a pessoa se 
tornar vigilante. A partir de agora não constituem obstáculo ao regis-
tro profi ssional e ao exercício da profi ssão de vigilante: o indiciamento 
ou processo criminal instaurado por crimes culposos; a condenação 
criminal quando obtida a reabilitação criminal fi xada em sentença; a 
condenação criminal quando decorrido período de tempo superior a 
cinco anos contados da data de cumprimento ou extinção da pena; e a 
instauração de termo circunstanciado à ocorrência de transação penal, 
assim como a suspensão condicional do processo.

Outra novidade é que as empresas especializadas deverão infor-
mar ao DPF, por qualquer meio hábil, em até quarenta e oito horas 
de antecedência, os eventos em que prestarão serviços de segurança, 
contendo as seguintes informações: horário; local; público estimado; 
e nome e número de registro no DPF dos vigilantes que atuarão no 
evento.

Transporte de Valores
A Portaria prevê que para os veículos usados em transporte de 

valores o certifi cado de conformidade seja aceito pelo Departamento 
de Polícia Federal (DPF) nas vistorias pelo prazo máximo de três anos 

Legislação
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          o dia 7 de março, a Federação Nacional das Empresas 
de Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac) completou 30 anos de 
fundação, que serão comemorados com o jantar na Villa Rizza no 
dia 21 de maio, às 20h30, em Brasília-DF. O evento contará com 
a presença da diretoria, de presidentes de sindicatos associados, 
líderes sindicais e autoridades nacionais.

“Na ocasião, serão homenageadas quatro personalidades im-
portantes do Poder Legislativo, que possuem grande importância 
na vida das empresas, da entidade e também são parlamentares 
comprometidos com os interesses do setor: o senador Eunício Oli-
veira e os deputados federais Laércio Oliveira, Roberto Santiago 
e Alex Canziani”, contou o presidente da Febrac, Ricardo Costa 
Garcia.

A história da entidade é repleta de desafi os que culminaram 
com o fortalecimento e crescimento do segmento no País. Há três 
décadas, antes do nascimento da Febrac, profi ssionalismo era um 
conceito difuso. O intercâmbio de experiências, inexistente. A ca-
pacitação dos trabalhadores, apenas um sonho. 

“Hoje, essa realidade pertence defi nitivamente ao passado. A 
atividade de Asseio e Conservação conquistou o respeito a que faz 
jus, conseguindo expurgar de seu meio signifi cativa parcela dos que 
desonravam trajetórias embasadas no trabalho digno e efi ciente”, 
ressalta Ricardo Garcia.

E foi justamente o advento da Febrac o divisor de águas entre 
os dois quadros – o das empresas sérias aviltadas pelo joio em meio 
ao trigo e o das que atualmente vicejam operosas, sob o signo da 
efi ciência e da qualidade na prestação de serviços.

A Federação tem a representação única e legal dos setores de 
serviços de Asseio e Conservação, Serviços de Limpeza em Geral 
de Edifícios, Móveis e Jardins, Limpeza Urbana, Preservação Am-

biental, Medições, e os serviços de Hospitalidade terceirizados 
em geral, incluindo-se todas as atividades descritas na cartilha de 
orientação ao tomador de serviços. Portanto, é função basilar da 
Febrac cuidar, organizar, defender e zelar pela organização das 
atividades por ela representadas, assumindo inclusive a condição 
de seu único interlocutor, conforme preceitua a legislação sindical 
brasileira.

Para consolidar sua representatividade, a Febrac, além de 
cumprir a hierarquia sindical, atua também como parceira de ou-
tras entidades de classe do País, a exemplo das co-irmãs federa-
ções nacionais, associações de classe nacional e internacional, fede-
rações internacionais, exercendo importante papel em defesa das 
categorias abrangidas.

“Contagiar o empresário para demovê-lo da ideia individual 
em favor do coletivo é pensar numa sobrevivência duradoura, com 
resultados certamente melhores”, defende o presidente da Febrac.

Atualmente, a Febrac reúne 25 sindicatos estaduais de empre-
sas que se dedicam à limpeza e conservação de ambientes, bem 
como vários outros serviços terceirizáveis, defendendo seus inte-
resses nos aspectos técnicos e políticos e por meio das empresas 
fi liadas aos sindicatos a ela associados; representa 1,6 milhão de 
trabalhadores. 

“Vivenciamos um novo tempo – apesar das incertezas e inse-
gurança –, precisamos avançar e estamos aplainando os caminhos 
para isso”, diz Ricardo Garcia, citando o exemplo da formatação 
de dados empreendida pela pesquisa realizada pela entidade, em 
todo o Brasil, em 2012, e que revelou dados importantes sobre 
o segmento, por exemplo, em 2011, os prestadores de serviços 
representados pela Febrac movimentaram, no Brasil, entre R$ 31 
e R$ 32 bilhões, empregando formalmente trabalhadores em cerca 
de 13.200 empresas.

Febrac representa
há 30 anos
o setor de Asseio e
Conservação no País

Fonte: Assessoria de Comunicação Febrac

Fundação da Febrac, março de 1983
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            Federação Nacional das Empresas de Seguran-
ça e Transporte de Valores (Fenavist) é uma das entidades de 
classe que integram a Comissão Consultiva para Assuntos da 
Segurança Privada (CCASP), coordenada pela Polícia Federal. 
O colegiado é responsável por analisar as infrações cometidas 
por empresas e bancos. Além disso, discute assuntos de inte-
resse do segmento. 

Com direito a voto na comissão, que conta, além da PF, 
com outras entidades patronais, representantes dos trabalha-
dores, do exército, da Febraban e do IRB, a Fenavist atualmen-
te é representada pelo vice-presidente para Assuntos Jurídicos 
e Institucionais, Salmen Kamal Ghazale. Salmen explica que a 
CCASP funciona como uma segunda instância para as empre-
sas de segurança privada que queiram interpor recurso sobre 
alguma acusação de infração recebida de que discorde.

Em cada unidade da Federação existe uma Delegacia de 
Controle de Segurança Privada (DELESP) da Polícia Federal 
– que recebe a autuação da empresa. Em seguida, o conselho 
da CCASP, formado por representantes das empresas do seg-
mento, e demais entidades analisam a infração com base nas 
normas da Lei nº 7.102/83 e da portaria 3.233/2012.

"Fazer o empresário que é do ramo da empresa privada en-
tender como funciona o trabalho da CCASP é fundamental para 
a Fenavist. Os delegados, coordenadores e agentes do Departa-
mento de Polícia Federal são extremamente competentes naquilo 
que fazem. Conhecem bem a legislação do setor", garante Dr. 
Salmen.

O vice-presidente explica ainda que as empresas autuadas 
devem fazer a análise de legalidade da infração autuada antes de 
interpor recurso contra a medida. "Ao invés de fazer uma defesa 
meramente protelatória, sem consistência, é importante que o 
proprietário tenha argumentos efetivos e legais para questionar a 
multa ou advertência", explica Salmen.

Para saber mais sobre o funcionamento da Comissão Con-
sultiva para Assuntos da Segurança Privada (CCASP), entre em 
contato com a Fenavist pelo site www.fenavist.org.br ou ligue 
para 61 3327-5440.

Fenavist representa 
empresas em
reunião da CCASP
Federação é um dos membros da
comissão da Polícia Federal que analisam 
infrações cometidas pelas empresas

A

O vice-presidente para Assuntos Jurídicos e Institucionais, 
Salmen Kamal Ghazale, representa a Fenavist na CCASP.
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SindicatosCCASP

Sindesp-GO investe
no lazer dos associados

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Transporte de Valo-
res e Cursos de Formação do Estado de Goiás (Sindesp-GO), em parceria 
com o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e 
Terceirização de Mão de Obra (Seac-GO), continuam investindo no bem
-estar de seus associados. E o lazer tem sido prioridade. Depois da com-
pra de vários apartamentos em Caldas Novas-GO, as entidades voltaram 
sua atenção para outro importante polo turístico do estado, a cidade de 
Pirenópolis-GO, onde foi adquirido um hotel recém-construído, de exce-
lente qualidade. Moderna, a nova estrutura de lazer possui mais de 1.000 
metros quadrados de área construída, tem 19 apartamentos mobiliados e 
climatizados, refeitório, salão de festa, recepção, piscinas, sala com inter-
net, amplo estacionamento e uma área verde com fruteiras.

Sindesp-PR é homenageado

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Para-
ná (Sindesp-PR) acaba de inaugurar uma sede nova. Localizada no bairro 
do Parolin em Curitiba, a entidade possui uma infraestrutura moderna e 
sofi sticada, com espaços amplos e confortáveis. Instalada numa área de 
mais de mil metros quadrados, a nova sede tem quase 500 metros quadra-
dos de área construída dividida em 11 espaços diferenciados que incluem 
um auditório, com capacidade para 68 pessoas, dotado de equipamentos 
modernos de som e imagem, uma galeria com as fotos dos presidentes 
que comandaram a entidade desde a sua fundação, um espaço para café, 
gazebo, jardim externo, uma ampla sala de reuniões, salas para as equipes 
administrativa e jurídica e uma sala para o presidente. Além disso, o Home 
Space é um ambiente especialmente projetado para receber os convida-
dos, parceiros e associados em pequenas confraternizações. 

Sindesp-RN negocia
convenção coletiva

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado 
do Rio Grande do Norte (Sindesp-RN) teve a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2013/2015 – Transporte e Processamento de Valores, 
transmitida pela Solicitação nº MR015694/2013 e protocolada no 
Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 46217.002227/2013-88, 
registrada na Unidade do MTE sob o número RN000125/2013. 
No momento, a Convenção Coletiva de Trabalho 2013 – Segu-
rança e Vigilância encontra-se em negociação e deverá ser conclu-
ída nos próximos dias em reunião agendada na Superintendência 
Regional do Trabalho (STR).

Sindesp-BA
consegue suspender
greve de vigilantes

O Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Bahia decide 
em julgamento realizado no dia 7 de março, para analisar o dis-
sídio coletivo dos vigilantes do estado, proposto pelo Sindicato 
das Empresas de Segurança Privada da Bahia (Sindesp-BA), que 
a greve dos vigilantes no estado, iniciada em 26 de fevereiro de 
2013, é abusiva e ilegal. A justiça determinou o imediato retorno 
ao trabalho de 100% da categoria, sob pena de multa diária de 
R$ 50 mil reais. 



Revista Fenavist - Maio/2013 Revista Fenavist - Maio/201354 55

Gente

Do Brasil para o mundo (Jerfferson Simões)

O paranaense Jerfferson Simões atua no mercado de Segu-
rança há mais de três décadas. A primeira empresa, a Sentinela, foi 
constituída em 1977, ao lado do irmão José Antônio. Atualmente, 
Jerfferson, que é formado em economia, também trabalha como 
consultor no mercado. Sempre preocupado com o coletivo, atua 
na área sindical há quase vinte anos, quando assumiu a presidên-
cia do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do 
Paraná (Sindesp-PR), em 1994. Em 2000 chegou à presidência da 
Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de 
Valores (Fenavist), cargo que exerceu até 2010.  Entre 2002 e 2006 
também comandou a Federação Pan-Americana de Segurança Pri-
vada (Fepasep). Um dos fundadores da Federação Mundial de Se-
gurança Privada, Simões comanda a entidade desde 2005. Cheio de 
disposição para contribuir para a melhoria da atividade, coloca-se à 
disposição da Fenavist e vislumbra fazer da Federação Mundial uma 
grande uma fonte de pesquisa para o mundo inteiro.

Segurança Privada no sangue (Lélio Vieira Carneiro)

O economista Lélio Vieira Carneiro iniciou na Segurança Priva-
da em 1972. O goiano de Piracanjuba é o fundador do grupo Coral. 
Em 1979, o atual presidente do Sindicato das Empresas de Segu-
rança Privada, Transporte de Valores e de Cursos de Formação do 
Estado de Goiás (Sinesp-GO) ingressou na atividade sindical. Dentro 
da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de 
Valores (Fenavist), entidade que ele presidiu de 1992 a 1997, tem 
papel de extrema relevância. Ele foi um dos empresários que ajuda-
ram a constituir a Federação em 1989. Entre os seus objetivos está 
consolidar a Fenavist e o Sindesp-GO ainda mais como entidades 
defensoras da classe que representam e com isso fortalecer a ativida-
de sindical. Ao analisar o mercado, Lélio Carneiro deixa um recado: 
“É um mercado sempre crescente, porém com uma modernização 
muito acelerada. Quem não tiver um verdadeiro comprometimento 
com o negócio, não conseguirá permanecer nele. Já foi, mas não é 
mais negócio para tocar sem ser prioridade”. 

Conhecimento de Causa (Celita Oliveira Sousa)

Mineira de Unaí, Celita Oliveira Sousa é a principal advoga-
da brasileira na área de segurança privada. Também está no topo 
entre os especialistas em terceirização. Em uma carreira brilhan-
te que já dura mais de 30 anos, Dra. Celita, como é conhecida, 
se destaca pela entrega e dedicação as causas que defende. Seu 
envolvimento com a segurança privada vai muito além dos tribu-
nais. Ela ajudou a fundar a Federação Nacional das Empresas de 
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) e, desde então, vem 
atuando como consultora da Federação. Também tem papel de 
destaque na criação Federação Nacional das Empresas de Servi-
ços e Limpeza Ambiental (Febrac). A advogada ainda é uma exce-
lente escritora, tendo publicado até o momento 10 livros na área 
de direito e um de poesia. “Mudanças na terceirização”, publicado 
em 2010, se destacou pela contribuição dada a órgãos públicos, 
empresas e trabalhadores. A atuação da Dra. Celita já foi reconhe-
cida por diversas homenagens e medalhas entregues à advogada.
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