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INTRODUÇÃO

Com o intuito de fornecer subsídios de reflexão para o

gerenciamento permanenteda qualidade na prestação de serviços de

segurança e vigilância no segmento de empresas privadas industriais

na grande São Paulo e que possuem sua vigilância em condição

terceirizada, concentramos nossa hipótese de trabalho em que

elevadas taxas de rotatividade dos vigilantes de empresas

especializadas em vigilância industrial, prejudicam não somente a

qualidade dos serviços prestados como também tem incidências

significativas sobre os custos de demissões, seleção, recrutamento e

treinamento de novos vigilantes para as empresas prestadoras de

serviços.
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Esta hipótese será analisada a partir dos principais fatores

envolvidos, tendo como finalidade detectar causas, conseqüências e

eventuais sugestões para um gerenciamento sustentado da

rotatividade presente na prestação de serviços de vigilância

terceirizada nas indústrias privadas.

Ausência de pesquisas anteriores na área leva-nos a

desenvolver uma pesquisa de campo em caráter exploratório

envolvendo os seguintes atores:

• Empresas industriais clientes de serviços de vigilância na grande

São Paulo.

• Empresas prestadoras de vigilância que atendem a este segmento

de clientes.

• Vigilantes.
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Informações adicionais são pesquisadas junto às entidades

de classes e bibliografia complementar.

o mercado consumidor de segurança patrimonial no Brasil e

na grande São Paulo ainda concentra-se na vigilância armada vinte e

quatro horas. Os clientes são dos setores públicos e privados.

O setor público contrata através de licitações públicas e

aquela empresa prestadora que além de ter toda sua documentação

em ordem oferece o menor preço ganha a concorrência. No setor

privado, de um modo geral, o grau de exigência é maior, e o aspecto

qualidade é avaliada com mais critérios antes da contratação de uma

empresa terceira especializada.

A área de segurança patrimonial normalmente está

subordinada a gerência de recursos humanos das empresas

industriais (objetos deste estudo). Uma de suas preocupações na fase
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classificatõria, na escolha de uma empresa prestadora de serviços de

vigilância, é cornos índices de rotatividade dos vigilantes da empresa

candidata.

Segundo pesquisa de Cooper & Lybrand de 1992, naquele

ano apenas 37% das indústrias paulistanas tinham terceirizado os

serviços de segurança. Segundo pesquisa de agosto de 1994 de

Carlos Alberto Ramos Soares de Queiroz, publicado em seu livro

Manual de Terceirização, este percentual cresceu nos últimos anos, e

hoje a terceirização nesta área é adotada por mais de 60% das

empresasbrasileiras.

Sendo assim, a terceirização das áreas de apoio faz parte de

uma estratégia empresarial que busca a flexibilização para as

empresas. Existe, entretanto, uma preocupação com o aspecto

qualidade e dentro do contexto de qualidade encontra-se o tema

rotatividade.
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Este trabalho, portanto, tem como objetivo iniciar os estudos

sobre as causas e conseqüências da rotatividade dos vigilantes das

empresas especializadas na cidade de São Paulo e para ilustrar sua

importância e atualidade citamos um trecho do livro "O trabalho das

nações" do economista norte-americano Robert B. Reich:

"Em 1990, os guardas de segurança privada compreendiam

integralmente 2,6% da força de trabalho do país, o dobro da

porcentagem de 1970, excedendo o número de guardas do

policiamento público dos Estados Unidos. Alerta para este

impressionante crescimento, o Bureau de Estatísticas do Trabalho

distinguiu essa ocupação com a honra representada por uma categoria

funcional separada, totalmente própria. Com os salários das dez

maiores empresas de vigilância subindo 62 por cento durante os anos

1980, em termos reais, a segurança privada está entre as indústrias

que mais rapidamente cresceram nos Estados Unidos."

Reich, Robert B., "O trabalho das nações", 1994, página 253.
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CAPíTULO I

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE CONCEITOS OPERACIONAIS

Considerando-se a escassez de publicações referente o tema

deste trabalho, apoiamo-nos através da busca de conceitos em outras

áreas de atividade e neste capítulo será feita uma análise teórica

identificando conceitos e variáveis relevantes para a compreensão e

para a viabilização do presente estudo.

SEGURANÇA

Interpretando definição utilizada no catálogo institucional da

empresa prestadora de serviços Graber Sistemas de Segurança todas

as pessoas e organizações estão constantemente expostas a inúmeros

riscos como assalto, roubo de informações, vandalismo, desvio de

produtos, incêndio, seqüestro além de muitos outros que podem

acarretar em sérios prejuízos, muitas vezes irreparáveis.
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A segurança patrimonial é uma série de procedimentos e

processos que, implantados e geridos adequadamente, reduzem

significativamente estes riscos aos quais uma organização, família ou

até pessoa física está exposta.

Por outro lado, os autores norte-americanos Paul Milgrom e

John Roberts (1992), chamam atenção para o fato de que as despesas

com segurança são um desperdício social, pois se todo ser humano se

comportasse sempre dentro das leis das civilizações, o esforço de

segurança e vigilância não.seria necessário.

Encontramos na imprensa escrita de São Paulo, dois artigos

(anexo 4 e 5) sobre os últimos acontecimentos em função da

negociação do acordo coletivo da categoria profissional dos vigilantes

em maio de 1996 e que servem bem como pano de fundo para este

trabalho.
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TERCEIRIZACÃO

Este trabalho concentrou-se na vigilância das empresas

clientes industriais que possuem sua segurança total ou parcialmente

terceirizada através dos serviços oferecidos por uma empresa

prestadora de serviços especializada em .segurança e vigilância.

Existe uma vasta bibliografia sobre este tema, porém, na busca de

uma definição escolhemos duas publicações: O lado (des)humano da

Terceirização (Fontanella, Tavares & Souto Leiria) e Manual de

Terceirização (Carlos Alberto Ramos Soares de Queiroz)

"Terceirização é uma técnica administrativa que possibilita o

estabelecimento de um processo. gerenciado de transferências, a

terceiros, das atividades acessórias e de apoio ao escopo das

empresas que é a sua atividade-fim, permitindo a estas concentrarem-

se no seu negócio, ou seja, manter foco no objetivo final. "Carlos

Alberto Ramos Soares de Queiroz, O manual de Terceirização, 1994,

página 31.
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"É preciso que se saiba que o ganho obtido através da

terceirização está também na redução dos custos fixos, sem ferir a

qualidade, o que pode significar tal redução de forma gradual.

Redução de quadro, ou compra de serviços de baixo custo é pura e

simplesmente redução de quadro e compra de serviços de baixo custo

!! E isto não é terceirização." Fontanella, D., Tavares, E. & Leiria, J.S.,

a lado (des)humano da terceirização, Editora Casa da Qualidade,

1995, página 25.

Sobre a terceirização na área de segurança patrimonial o

executivo e autor Paulo Otto Romanoschi ainda escreve:

"É interessante observar que os conservadores ainda mantêm

a afirmação de que a segurança própria reserva-lhes maior conforto e

tranqüilidade, pois pertencem ao mesmo quadro da empresa, e por ter

pessoal antigo de casa, os riscos são menores. Não concordo. Acho

que o risco existe sempre, desde que não tomadas as devidas
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precauções. Conheci inúmeros casos de seguranças autogeridas, e a

grande parte delas apontava o mesmo quadro de ocorrências. Os

. vigilantes eram coniventes com as máfias internas, que davam a eles

participação nos lucros da venda dos produtos roubados da produção,

ou casos em que simplesmente o vigilante não vigiava, porque sua

família correria risco de vida." Paulo Otto Romanoschi, ''Terceirizar

sem planejar, pode falhar, 1994, página 65

ROTATIVIDADE

Existem várias modalidades de rotatividade (Serson, J.,

1973), a rotatividade de roíinainerentea mudanças na trajetória

funcional em uma mesma organização. A· rotatividade programada

tendo como objetivo a renovação do quadro de pessoal e a

rotatividade de afastamento que significa o movimento de pessoal

determinado pelos afastamentos definitivos dos quadro da empresa. É

desta última modalidade que trataremos neste trabalho.



12

" Um giro natural elevado significa que a empresa está

deixando de se equiparar salarialmente, num mercado de trabalho, aos

concorrentes pela mão-de-obra. O giro natural baixo pode significar

que as relações humanas sejam boas, que é difícil arranjar outro

emprego, porque há recessão ou que os salários estão muito bons"

Serson, J., Curso básico de administração do pessoal,

página 396, 1973.

Segundo Mobley, (1992) a gerência das empresas de

serviços está acostumada a se movimentar dentro de um contexto com

alta rotatividade como se esta fosse uma característica "natural" do

ambiente de mercado de trabalho. Poucas delas preocupam-se em

avaliar a questão de forma sistemática ou se quer desenvolver

métodos para diminuir os impactos negativos do resultado da

rotatividade.
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Mobley utiliza em seu trabalho uma definição geral de

rotatividade sem classificar os tipos e que também é válida para este

estudo:

"Suspensão da condição de membro de uma organização por

parte de um indivíduo que recebia compensação monetária desta."

Mobley, Turnover: Causas, Conseqüências e Controle, 1992, página

30.

QUALIDADE

Existem várias definições de qualidade. No entanto, elas se

baseiam no conceito comum de que a qualidade é definida em último

instância pelo cliente. A qualidade é identificada através de uma série

de práticas que estão emergindo nos negócios e o termo qualidade

requer cada vez mais uma definição abrangente.

Existe um fator "agravante" em serviços, pois o consumo de

um serviço acontece quando este é prestado (produzido), o consumo e



14

a produção são inseparáveis e perecíveis, eles acontecem uma vez.

Assim sendo, as definições voltadas para o cliente requerem uma

concentração na contabilidade do serviço oferecido; a disposição!

receptividade em atender rapidamente um cliente, a capacidade dos

funcionários de oferecerem confiança, empatia e um bom ambiente de

negócios. (Quintella, H.M., Cortada, J.W., 1993)

Deming escreve em seu livro sobre qualidade:. "...algumas

características da qualidade de um serviço são tão fáceis de

quantificar e de medir quanto as características de qualidade de um

produto manufaturado. Por outro lado, como no caso de um produto

manufaturado, existem forças e· lntereções não muito bem

compreendidasque determinam a satisfação em relação a um serviço."

Deming, W.E., Qualidade - A revolução da administração, 1982,

página 132.
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Deming também chama a atenção para a importância de ouvir

as sugestões dos clientes que pode ajudar para reduzir erros e

melhorar a qualidade, uma prática até hoje aparentemente pouco

posto em prática entre as prestadoras de serviços de segurança e

vigilância,

Procuramos inserir os conceitos aqui apresentados na

pesquisa de campo e na análise dos resultados. O próximo capítulo é

dedicado à pesquisa de campo e sua análise.
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CAPíTULO 11

HIPÓTESES E DIMENSIONAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO

Existem aproximadamente 270 empresas legalizadas sendo

destas 190 associadas ao sindicato das empresas de segurança,

vigilância e cursos de formação do estado de São Paulo (em anexo

lista de associados da SESVESP,anexo4) e estima-se a existência de

mais 400 empresas clandestinas em todo o estado. Aparentemente a

maioria das 270' empresas tem menos de1 O anos de existência e

grande maioria tem entre seus proprietários (ex)militares elou

(ex)policias. Apenas 24 delas tem mais de' 1000 vigilantes em sua

folha de pagamento.

Selecionamos, através de sorteio da lista das empresa

associadas ao SESVESP e que atendem empresas industriais na
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grande São Paulo, 30 prestadoras de serviços para envio do

questionário abaixo, tendo ocorrido um retorno de dez por cento.

Na impossibilidade de se dimensionar, no momento, o

universo de empresas clientes, selecionamos entre 140 clientes da

grande São Paulo de uma mesma prestadora de serviços de

segurança e· vigilância, 30 empresas para envio do mesmo

questionário abaixo, tendo ocorrido um retorno de treze por cento.

Escolhemos graduar a intensidade da percepção dos atores

pesquisados por nos parecer mais adequado à uma pesquisa

exploratória em nível cornportamental.
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Esta pesquisa faz parte de um estudo sobre as causas e

conseqüências da rotatividade dos vigilantes das empresas

especializadas. Solicitamos sua colaboração para responder às

perguntas a seguir:

1) Assinale, em ordem de importância crescente de hum a cinco, as

conseqüências da rotatividade dos vigilantes das empresas

especializadas:

CONSEQUÊNCIA 1 2 3 4 5

Sensação de intranqüilidade para

o cliente.

Ruim para a percepção geral da

qualidade dos serviços.

Bom, pois evita criação de vínculo

entre vigilantes e funcionários.

indiferente, a rotatividade não tem

conseqüência alguma

Perda do treinamento (re-treinamento)

Custos mais elevados dos serviços



2) Assinale (em ordem de importância crescente) os fatores que, no

seu entender, melhor contribuem para a diminuição da rotatividade dos

vigilantes terceirizados :

FATOR: 1 2 3 4 5

Piso salarial da categoria mais

benefícios obrigatórios

(seguro de vida, assistência médica

e vale transporte)

o anterior mais refeição.

o anterior mais cesta básica.

Adiantamento salarial quinzenal

Piso salarial diferenciado

1 - 10 % acima do piso mínimo

11-20%

21-30%

31- >

19
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FATOR: 1 2 3 4 5

Piso salarial diferenciado por tempo

mais de 3 meses

mais de 6 meses

mais de 1 ano

mais de 2 anos

Horas extras

remuneradas com +50% acima

da hora normal

remuneradas com +100% acima

da hora normal

Carga horária

turnos de 6 horas

turnos de 8 horas

turnos de 10 horas

turnos de 12 horas
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FATOR: 1 2 3 4 5

Escala de folga

5 x 1 (dias)

6 x 2 (dias)

4 x 2 (dias)

12 hs. x 36 hs.

Escala para rendição de descanso

não existe

cada 2 % hs. - % hs. descanso

cada 2 hs. - % hs. descanso

cada 1 % hs. - % hs. descanso

Premiarão mensal

Prêmio por zero faltas (absenteísmo)

Prêmio para equipe 100 %

Enriquecimento das tarefas dos postos

Mais tarefas com maior variação

"

~
durante o período de trabalho (revezamento)
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FATOR: 1 2 3 4 5

Plano de carreira

(possibilidade de ascensão profissional)

Treinamento

Reciclagem conforme legislação

Cursos oferecidos pela empresa cliente

Cursos oferecidos pela empresa

prestadora

FAVOR mencionar outras sugestões para diminuição da

rotatividade dos vigilantes terceirizados:

Se a sua empresa já teve serviço próprio de vigilância, a rotatividade

era maior--- , menor _ ou igual _ à dos

serviços terceirizados atualmente?
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A terceirização alterou algum aspecto da qualidade dos serviços de

segurança? Favor explicar:

Favor assinalar, em ordem de importância crescente, os fatores que

melhor contribuem para a qualidade da prestação de serviços dos

vigilantes terceirizados:

FATOR DE QUALIDADE: 1 2 3 4 5

Apresentação do uniforme do vigilante

Higiene e apresent. pessoal do vigilante

pontualidade dos vigilante

Eficácia na função dos vigilantes

Apresentação do uniforme do superv.

Higiene e apresenta. pessoal do superv.

Eficácia na função do supervisor

Funcionamento Manual de Normas

e Procedimentos
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FATOR DE QUALIDADE: 1 2 3 4 5

Funcionamento do sistema de rádio

comunicação

Apresent. dos veículos da empresa

Sistema de atendimento telefônico

Atendimento dos funcionários adm.

Retorno das solicitações

Funcionamento dos sistemas

eletrônicos de segurança

Grau de escolaridade dos vigilantes

Formação em academia credenciada

+ reciclagem

Experiência anterior em ramo igual

ou parecido com o da empresa cliente
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CAUSAS DE ROTATIVIDADE

Assinale, por ordem de importância crescente, as causas de

- rotatividade dos vigilantes acrescentando outras que julgar

conveniente:

CAUSA 1 2 3 4 5

• Não Adaptação no período

do estágio probatório (3 meses)

• distancia do local de trabalho

e residência do vigilante

• tensão devido as características

da função .

.• Fadiga de ficar em pé

• pressão da família

busca de novas experiências

• o tamanho da equipe

não adaptação ao sistema de trabalho

• Problemas financeiros

quer receber a indenização
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CAUSA 1 2 3 4 5

• indisciplina/ma postura

• problema com supervisão

• dormir em serviço

• erros graves na execução de

tarefas provocando dispensa.

FAVOR acrescentar outras causas relevantes.

Ressaltamos que nenhuma conseqüência. fator de

diminuição. fator de qualidade ou causa foi acrescentado pelos

autores pesquisa dos.
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São aproximadamente 100.000 vigilantes no estado de São

Paulo, trabalhando nas empresas legalizadas. Muitos dos atuais

vigilantes vieram das indústrias de metalurgia, química ou da

construção civil. O desemprego nestes setores da economia forçou-os

a procurarem trabalho em outros setores e muitos estão trabalhando

como vigilante, obtendo a mesma remuneração, porém trabalhando 12

horas por dia em escala 5 por 1.

Para os vigilantes elaboramos o roteiro de entrevista abaixo

por considerarmos este instrumento mais adaptado ao perfil do

profissional, sendo selecionado vinte vigilantes alocados em quatro

diferentes empresas clientes na grande São Paulo, sendo completada

a realização de doze entrevistas.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS VIGILANTES:

Idade:

Local de nascimento:

Última residência fora de São Paulo:

Escolaridade:

Tempo como vigilante:

Tempo no atual emprego:

Tempo nos 5 empregos anteriores:

Motivos para desligamento dos últimos 5 empregos:

Tempo atual de transporte entre residência e posto de trabalho:
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Qual seu horário de trabalho em um ou mais empregos nessa função?

A função obriga irregularidade das refeições?

Você trabalha como vigilante por que planejou ser ou por falta de

opção em outro ramo ?

POR QUE ENTROU PARA A PROFISSÃO DE VIGILANTE?

Tradição familiar

pai, irmão, tio, primo

amigos,

vizinhos

Sozinho

viu anúncio em jornal

está desempregado no setor de formação original



Como você vê a profissão de vigilante?

E sua família, como vê?

o que é mais difícil ou mas fácil, Trabalhar em São Paulo ou na sua

região de origem?

30
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CAPíTULO 111

CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS DA ROTATIVIDADE DOS

VIGilANTES

A análise das respostas coletadas entre os atores empresas

clientes e empresas prestadoras foi efetuada através de cálculos

das médias simples ponderadas de cada ítem respondido e indicado

com seu respectivo peso de importância de um a cinco, sendo na

percepção dos atores participantes, um menos importante e cinco mais

importante.

Em seguida separamos para cada um dos quatro tópicos

principais da pesquisa (Conseqüências da rotatividade, fatores para

diminuição da rotatividade, fatores de qualidade de serviços de
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vigilância e causas de rotatividade) os itens/fatores com maior e

menor importância para cada ator.

Finalmente comparamos os pesos atribuídos por cada ator e

procuramos convergências e/ou divergências para nossas hipóteses

de trabalho.

Para a análise das entrevistas com o terceiro ator, o vigilante,

calculamos o tempo médio de permanência dos vigilantes da amostra,

a idade média, o tempo médio gasto em transporte entre lar e trabalho

e apresentamos uma síntese das principais conclusões das perguntas

abertas.
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS:

CONSEQUÊNCIAS NA ROTATIVIDADE DOS VIGILANTES

SENSAÇÃO DE INTRANQÜILlDADE PARA O CLIENTE

111PRESTADORA

mClIENTE

o 1 2 3 4 5

É interessante verificar que na questão sobre a geração de

intranqüilidade para o cliente, os próprios clientes atribuíram menor

importância (média 2,75) para esta conseqüência do que as empresas

prestadoras que consideraram esta conseqüência da rotatividade dos

vigilantes como a de maior importância (média 4,67)

Bom, pois evita criação de vinculo entre vigilantes e funcionários:

o 1 2 3 4 5

•• PRESTADOR
A

liCLIENTE
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Este resultado auxilia na sustentação do resultado

anterior. Quando indicamos como sendo boa a conseqüência da

rotatividade, esta questão obteve a menor pontuação entre as

prestadoras de serviços (média 1) e entre os clientes (média 2,5)

Perda do treinamento + Ruim para a percepção geral da qualidade:

11PRESTADORA

mCUENTE

o 12 3 4 5

As duas CONSEQUÊNCIAS mais graves, ou seja de

maior importância na percepção das empresas clientes é a perda

do treinamento levando a re-treinamento junto com um aspecto

ruim para a percepção geral da qualidade dos serviços, ambos

com peso médio de 4 entre os clientes e peso médio de 3,67 entre

as prestadoras, seguida por Custos mais elevados dos serviços,

com média 3,25 entre os clientes e média 3,67 entre as

prestadoras.
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Mais tarefas com maior variação (revezamento):

11PRESTADORA

BClIENTE
MÉDIA

o 1 2 34 5

Este fator, juntamente com o anterior, recebeu a maior

pontuação na escala de importância dos clientes (média 5) e

importância moderada alta para as prestadoras (média 3,67)

Plano de carreira (possibilidade de ascensão profissional):

11PRESTADORA

11CLIENTE

MÉDIA

o 1 234 5

Com média de 4,5 ficou' como o terceiro mais indicado fator

para diminuir a rotatividade dos vigilantes na percepção dos clientes e

sendo avaliado com importância moderada alta entre as prestadoras

(média 3,67)



37

Entre as empresas prestadoras de serviços de vigilância os

fatores que segundo eles melhor podem contribuir para a diminuição

dos índices de rotatividade são:

Premiação mensal por nível de absenteísmo:

• PRESTADORA
llICLlENTE

o 1 2 3 4 5

Escala de folga 5 por 1 (atualmente em vigor):

11PRESTADORA
IJlICLlENTE



Carga horária com turnos de 12 horas (atualmente mais utilizado):

111PRESTADORA

mCLlENTE

o 1 234 5

Remuneração das horas extras com 100% (hoje 50%):

• PRESTADORA

mCLlENTE
MÉDIA

o 1 2 3 4 5

Os fatores que receberam a maior pontuação pelas empresas

clientes para a diminuição da rotatividade foram todos de caráter não

financeiro, divergindo com as percepções das empresas prestadoras que

38

indicaram somente fatores que direta- ou indiretamente influencia na ('J.<

• ,,·"tt

remuneração dos vigilantes.
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FATORES IMPORTANTES PARA A QUALIDADE DO SERViÇO

Fatores de maior importância para a qualidade dos serviços

indicados pelos próprios clientes:

Grau de escolaridade dos vigilantes:

•• PRESTADORA
E'lClIENTE

o 1 2 3 4 5

Este fator recebeu a maior pontuação (média 4,33) entre oscHentes e

uma importância alta (média 4) na percepção das prestadoras.

Eficácia na função do supervisor:

•• PRESTADORA
E'lClIENTE , í



Embora a média atribuída pelas prestadoras (média 4,67) foi maior

que a dos clientes (média 4) ainda representa .0 segundo mais

importantefator de qualidade indicado pelos clientes.

Funcionamento do Manual de Normas e Procedimento:

81PRESTADORA

BCLlENTE

o 1 2 3 4 5

De modo geral podemos observar que as prestadoras atribuíram

pesos significativamente maiores de que os clientes quando

abordamos os fatores de qualidade, e apesar de nenhum ator

acrescentar outros fatores, a nossa percepção é de que outros fatores

relevantes para os clientes precisam ser identificados e

acrescentadosao roteiro da pesquisa.
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Fatores de menor relevância para a qualidade dos serviços

na visão dos clientes:

Formação em academia credenciada + reciclagem:

11PRESTADORA
IilICUENTE

o 1 2 3 4 5

É interessante verificar que tanto os clientes como as

próprias prestadoras não valorizam a formação técnica dos vigilantes

ministrada em academias homologadas pela Polícia Federal. Este

ponto merece atenção de todos os atores envolvidos, dentro de um

conceito de melhoria contínua.

41
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Apresentação dos veículos da empresa prestadora:

11PRESTADORA

a CLIENTE
MÉDIA

o 1 234 5

Este tópico não é julgado como fator importante para a

qualidade dos serviços de segurança na percepção dos clientes:

Os fatores de maior importância na visão das empresas

prestadoras de serviços de segurança:

Retorno das solicitações:

8 PRESTADORA

mCLlENTE

MÉDIA

o 1 2 3 4 5

Funcionamento do Manual de Normas e Procedimentos:(vide

gráfico anterior)
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Pontualidade dos vigilantes:

11PRESTADORA

aCUENTE

MÉDIA

o 1 234 5
" •.

Os fatores de menor importância para as prestadoras:

Formação em academia credenciada + reciclagem: (vide gráfico

anterior)

Apresentação do uniforme do supervisor e higiene e

apresentação pessoal do supervisor:

• PRESTADORA

mCUENTE

o 1 234 5



CAUSAS DE ROTATIVIDADE DOS VIGILANTES

As causas indicadas como mais importantes entre as

empresas clientes são:

Dormir em serviço:

MÉDIA

11PRESTADORA

mCLlENTE

o 1 2 3 45

Causa clássica para um serviço como o de vigilância noturna,

cuja problemática persiste neste final de século. As tecnologias de

supervisão eletrônica do estado de alerta do elemento humano ainda

não alcançaram um estágio de domínio do corpo e da mente humana.

44
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Problema com a supervisão (relacionamento):

l1liPRESTADORA

ElCLlENTE

MÉDIA

o 1 2 3 4 5

, Outra causa que é muito abrangente e que envolve uma

grande dose de subjetividade dos dois lados. (vigilante vs. supervisor).

Este ítem merece maior atenção em pesquisas futuras. ...

Busca de novas experiências (novidade):

11 PRESTADORA

mCLlENTE

o 1 2 3 4 5

Esta causa tem um aspecto de superficialidade e pode

abranger outras causas. Faltou definir melhor o que se pode entender



por novas experiências (trabalhar por conta própria, outro emprego em

outro setor, outro emprego no mesmo setor, mudar de cidade, etc.)

As causas indicadas como menos importantes entre as empresas

clientes são:

Não adaptação no período do estágio probatório:

o 1 2 3 4 5

11PRESTADORA

mCLlENTE

Novamente a subjetividade da palavra adaptação prejudicou a

validade desta pergunta.

.'to- .."

Pressão da família + Fadiga de ficar em pé:

MÉDIA

o 1 2 3 4 5

11PRESTADORA

eCLIENTE

46
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Entre as prestadoras de serviços as causas mais

importantessão:

Erros graves na execução de tarefas provocando dispensa:

111PRESTADORA
EtCLlENTE

o 1 2 3 4 5

Aqui novamente podemos constatar que a subjetividade

constantemente está rondando nossos atores e suas percepções,

entretanto esta causa recebeu médias importantes tanto dos clientes

como das prestadoras.

Dormir em serviço: (vide gráfico anterior)

Problema com supervisão: (vide gráfico anterior)
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Entre as prestadoras de serviços as causas menos importantes são:

Pressão da família: (vide gráfico anterior)

Fadiga de ficar em pé: (vide gráfico anterior)

Não adaptação no período probatório: (vide gráfico anterior)

Distância do local de trabalho e residência do vigilante:

11PRESTADORA

aCUENTE

o 1 2 3 4 5

É importante observarmos que a percepção das prestadoras diverge

com os resultados obtidos nas entrevistas com os vigilantes, pois a

maioria prefere um posto de trabalho com menor gasto de tempo possível

em transporte prevalecendo as mesmas bases e condições salariais.
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ATOR 1: EMPRESAS CLIENTES

o mercado consumidor de serviços de vigilância é grande em

virtude das características de criminalidade e insegurança típicas de

megalópoles como a cidade de São Paulo, portanto neste trabalho,

limitamo-nos ao segmento privado e de pessoas jurídicas na grande

São Paulo.

As soluções de segurança típicas que as empresas instaladas

em São Paulo encontram e adotam para a diminuição dos riscos, ainda

éa vigilância armada 24 horas ininterruptas.

Um aspecto a ser considerado é a despesa mensal coma

contratação de vigilância ou através de uma empresa especializada ou

em regime próprio, que é vista por muitos executivos como um mau

necessário pelo fato de não agregar valor ao produto final.
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Poucos conseguem visualizar este encargo financeiro como

um investimento para prevenção de perdas e poucos especialistas da

área conseguem argumentar e convencer de que segurança deve ser

visto como um investimento.

Há hoje na grande São Paulo uma forte tendência de buscar

novas soluções no campo da segurança patrimonial, e um número

crescente de empresas industriais na grande São Paulo já estão

introduzindo soluções mais racionais, através da maior utilização de

sistemas eletrônicos de detecção e vigilância, diminuindo os custos

com mão-de-obra e reduzindo o valor total gasto com a segurança.

Conforme tabulação dos dados coletados entre as empresas

clientes, podemos verificar que a conseqüência que recebeu a maior

média foi: Ruim para a percepção geral da qualidade dos serviços,

que também foi a segunda mais votada pelas prestadoras de serviços.
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o fato de, em muitos casos, não se conseguir estabelecer um

vínculo mais duradoro entre os funcionários da empresa e o corpo de

vigilantes, pode contribuir para esta percepção.

Por outro lado, apareceram clientes na pesquisa que

preferem uma rotatividade planejada, justamente para evitar este tipo

de vínculo, onde o vigilante pode desenvolver amizades com os

funcionários da empresa. Esta amizade poderia eventualmente facilitar

irregularidades nas normas de segurança daquele cliente.

Entretanto, parte das empresas que ainda mantém seu quadro

de vigilantes em regime próprio utiliza justamente o argumento da

rotatividade dos vigilantes em empresas especializadas, para justificar

uma não terceirização destes serviços.
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Cinqüenta por cento dos clientes indicou na pesquisa que

durante o período de auto gestão da segurança a rotatividade dos

vigilantes era menor. Para vinte e cinco por cento era igual e para os

últimos vinte e cinco por cento esta pergunta não era aplicável.

ATOR 2: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERViÇOS DE

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA:

A partir de promulgação da Lei número 7.102, de 20 de junho

de 1983, regulamentada pelo decreto número 89.056, de 24 de

novembro do mesmoano, ocorreu um desenvolvimento desordenado

das atividades de prestação de serviços de segurança privada no país.

Inicialmente os bancos e, depois, a grande maioria das

empresas, condomínios, grupos de moradores, etc., passaram a
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contratar esses serviços de vigilância, de caráter inteiramente

terceirizado, gerando um número cada vez maior de empresas de

segurança e vigilância, a grande maioria delas desprovida de

condições técnicas, financeiras ou organizacionais mínimas para o

bom desempenho das tarefas contratadas.

Tais empresas nascem às dezenas, e desaparecem quase na

mesma proporção, muitas vezes em meio a greves, protestos, dívidas

enormes entre fornecedores, execuções fiscais e providenciarias e,

sobretudo, ações trabalhistas em profusão.

o sindicato patronal está começando a chamar a

atenção de seus associados para o alto custo da rotatividade:

"Tradicionalmente os vigilantes permanecem pouco

tempo em cada empresa, determinando um perfil de rotatividade

muito elevado para a categoria."
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Sindicato das empresas de segurança privada e cursos de

formação do estado de São Paulo, Negociações sobre participação

nos resultados com Sindicatos dos Vigilantes, página 1/3, 1996.

(anexo 1)

o que cobre a palavra tradicionalmente? Quais os motivos

para esta tradição ? Aparentemente o sindicato não está muito

preocupado em encontrar as causas para a rotatividade e também não

auxilia seu associados propondo sugestões para um gerenciamento

efetivo e eficaz da rotatividade.

Os custos da dispensa (encargos sociais) são elevados. Além

dos custos gastos com o vigilante desligado existem ainda os custos

para recrutar, selecionar e treinar o profissional que entra na

organização.



55

Finalmente existe o custo da perda de qualidade, embora

difícil de mensurar, a imagem de qualidade de uma determinada

prestadora de serviços pode ser prejudicada em função de uma alta

rotatividade entre seu quadro de vigilantes, e pode até levar à 'perda

de clientes ou ao fato de deixar de ganhar novos clientes.

Algumas empresas do setor registram um resumo das

entrevistas de desligamento, além de manter estatísticas de

rotatividade por cliente. Porém não existe um registro central nos

sindicatos, tanto patronal como dos empregados, que permitisse uma

análise destas causas e orientações para superação dos problemas.

É importante salientar que as causas indicadas pelas

prestadoras podem ser as causas que apenas aparecem para elas, a

nossa percepção entretanto, é de que existem causas mais profundas

ligadas a aspectos comportamentais,psicológicos dos vigilantes.
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ATOR 3: VIGILANTES

A habilitação do vigilante é o curso básico de formação

ministrado por empresas especializadas (academias homologadas

pela polícia federal) em cursos de formação de vigilantes, com

duração de quinze dias, cujo currículo é fixado pelo ministério da

Justiça. No curso são ministradas as seguintes disciplinas:

Defesa pessoal, condicionamento físico, assistência

emergencial a pessoas, noções de direito penal, prática de armamento

e tiro, segurança física das instalações, combate a incêndios,

sociabilidade e relações humanas.

A cada período de dois anos, a contar do curso básico, o

vigilante é submetido a reciclagem, cuja duração corresponde a um

terço do curso básico de formação.
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o vigilante, após ser aprovado em curso básico de formação,

adquire habilidades para o desempenho de suas atividades em

estabelecimentos financeiros públicos e privados, estabelecimentos

comerciais, industriais, residenciais, shoppings, supermercados, etc.

o vigilante pode ser contratado por empresas especializadas

ou por empresas que possuem seus próprios corpos de vigilantes. O

trabalho do vigilante envolve relacionamento com pessoas e público.

Portanto esse profissional deverá possuir habilidades para lidar com

pessoas durante o trabalho, de forma afirmativa mas com flexibilidade

pouco acentuada, pois o mesmo recebe instruções e ordens

geralmente padronizadas, auxilia, serve, troca informações, induz,

persuade e, principalmente, adverte pessoas. Deverá possuir

sociabilidade e baixa flexibilidade, isto é, facilidade para interagir com

pessoas e , ao mesmo tempo, ser seguro de si e de espírito

independente, tendendo à austeridade sem hostilidade. (Passos, G.

& L., 1994)
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Os aspectos físicos são mais acentuados nas tarefas de

andar e permanecer em pé. Desta forma, estão sujeitos a maiores

tensões, pelo fato de os vigilantes permanecerem de pé por períodos

ininterruptos de até doze horas.

Como optamos por adotar entrevistas individuais em campo, a

tabulação dos dados obtidos ficou mais difícil e portanto limitamo-nos

a relatar as conclusões principais:

Mais que a metade dos profissionais entrevistados entraram
para o ramo por falta de opção e não porque gostariam de trabalhar
como vigilante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda não chegou em larga escala para o setor de prestação de serviços de
vigilância na indústria onde ainda predomina o emprego em caráter permanente.
Serviços de segurança para eventos esportivos, festivos e artísticos já utilizam em
larga escala o vigilante avulso (temporários), especificamente contratado para O
emprego temporário está se tornando uma realidade também na área de serviços.
trabalhar tantos dias ou horas conforme a necessidade do cliente.

"Os trabalhadores temporários e de horário não-integral estão
participando cada vez mais do trabalho em organizações americanas, e o processo
tem ido mais longe do que a maioria das pessoas pode perceber. Um memorando
confidencial do Bank of America, que vazou para a imprensa, estimava que "logo,
somente 19% dos empregados do banco ainda trabalharão em tempo integral" .
O número de profissionais temporários está aumentando duas vezes mais rápido
que a força de trabalho temporário como um todo - e os temporários como um todo
aumentaram quase 60% desde 1980."

1994.
Willam Bridges, "Mudança nas relações de trabalho", Makron Books,

[~. - ~;- ,
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A idade média dos entrevistados é de trinta e um anos. Todos

casados e residentes na grande São Paulo. O tempo médio na

profissão de vigilante é de 4,75 anos. O número médio de empregos

na função é de 3,2 o que daria um tempo médio de permanência de

aproximadamente um ano e meio em cada emprego.

O tempo médio gasto em transporte diário. entre trabalho e lar

é de aproximadamente duas horas, e todos sempre trabalharam em

turnos de doze horas em todos seus serviços como vigilante.

As. empresas especializadas, em sua maioria, oferecem

condições de trabalho muito parecidos, e apareceu nas entrevistas

individuais com os vigilantes de que para o vigilante é relativamente

indiferente para qual empresa de vigilância ele trabalha, a exceção da

seriedade/idoneidade financeira da prestadora de serviços

contratante,



Postos onde há condições de inserir as refeições no refeitório

do cliente, respeitando o horário das refeições, e postos com um

conteúdo mais abrangente e desafiante, também tendem a ter uma

rotatividade menor, segundo registros de uma empresa prestadora de

serviços que foram pesquisados para este trabalho.

Existem na mesma empresa prestadora de serviços alguns

registros sobre os motivos dos desligamentos. Fica claro, entretanto,

que muitos dos vigilantes nem sempre estão conscientes do real

motivo de seu desligamento ou eles preferem mentir na entrevista de

desligamento (Serson, J. 1973), segundo o profissional que efetua as

entrevistas de desligamento.

Segundo este mesmo profissional, responsável por estes

registros, aparentemente existe uma sazonalidade nos índices de

rotatividade, sendo estes maiores nos meses dezembro e nos

60
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primeiros meses após os dissídio coletivo quando a estabilidade

determinada na CLT de dois meses antes do dissídio coletivo acaba.

Na pergunta aberta sobre a visão do vigilante em relação à

sua profissão 33% dizerem sentir-se mais autônomos e mais

responsáveis em postos menores de que em postos grandes com

líderes e supervisores de vigilância dentro do quadro do escopo do

serviço.

Apareceram, .entre os questionários com os vigilantes,

evidências de que a rotatividade involuntária é grande devido a

rotatividade entre as prestadoras de serviços nos clientes, ou seja, a

empresa cliente substitui seu fornecedor de serviços de segurança. A

empresa prestadora desligada, por sua vez dispensa todos os

vigilantes e uma nova equipe inicia junto à contratante. Esta causa de

rotatividade não foi objeto deste estudo, porém merece atenção em

estudos futuros.
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SINDICATOS

o sindicato das empresas de segurança privada, SESVESP -

Sindicato das empresas de segurança privada e cursos de formação

do estado de São Paulo, está ciente da existência da rotatividade mas

ainda não se preocupa em analisar suas causas e conseqüências.

Por parte do sindicato dos vigilantes não foi possível

estabelecer contato em nível da direção, sob a alegação de estar em

período de negociação coletiva. Entretanto, a categoria acaba de

negociar o dissídio coletivo de 1996 e um dos ítens que se concretizou

foi a homologação da possibilidade de se trabalhar com escalas de

serviço de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e com isto

diminuir a carga horária do vigilante, que consequentemente deixa de

ganhar as horas extras.

Esta decisão vai de encontro à idéia de alguns deputados que

pensam em propor uma lei que limite drasticamente o número de horas

extras com a finalidade de criar mais empregos e segundo
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perspectiva de qualidade, reduzir a cansaço físico e mental oriundo da

longa permanência no posto de trabalho.

Atualmente as horas extras são remuneradas 50% acima do

salário base. A nova convenção da categoria profissional (anexo 5)

aumenta esta remuneração, sendo as primeiras 44 horas extras para

70% e eventuais horas extras acima de 44 horas 80% acima do salário

base. Estas novas condições sinalizam que o sindicato dos vigilantes

está preocupado com a manutenção e criação de mais postos de

trabalho.

o que pode vir a acontecer, entretanto, é que muitos

vigilantes vão passar a ter dois empregos com duas carteiras de

trabalho. Caso a maioria das empresas de vigilância alterem

simultaneamente suas escalas de folga dos atuais 5 dias x 1 dia para

12 horas x 36 horas, certamente haverá uma falta grande de vigilantes

preparados no mercado da grande São Paulo.
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A reação por parte dos vigilantes começa a acontecer, como o

panfleto (anexo 3) elaborado por um grupo de vigilantes de Campinas:

"Palhaçada é o que o "nosso SINDICATO" fez com a nossa

jornada de trabalho, alegando que irá resolver (em termos) o problema

de desemprego da nossa categoria....Deixando a nossa categoria com

este salário de fome, para nos (sic) arriscarmos nossas vidas em

incêndios, conflitos entre funcionários, e até em assaltos por esta

miséria de salário, realmente é uma piada, não é ? "eles" estão

colocando cerca de 40.000 vigilantes à procura de outros empregos,

para trabalharem em suas horas de folga O que eu tenho visto é

que os vigilantes já estão procurando um BICO para trabalharem em

suas folgas, ocupando assim dois empregos, para recuperarem o que

estão perdendo."
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Certamente vai ser uma fase muito turbulenta na hora de

mudar as escalas de trabalho e um aumento nos índices de

rotatividade durante este período de adaptação (sem previsão de

tempo exato) com perda de qualidade para os clientes e altos custos

para as prestadoras de serviços serão conseqüências prováveis.

Por outro lado, um aspecto importante que precisa ser levado

em consideração é o fato de que conforme o desemprego sobe, a taxa

de desligamentos cai, e vice-versa (Mobley, 1992). Fatalmente

estamos em uma fase de desemprego crescente na economia de

grande São Paulo, cujo fato, segundo empresários de duas empresas

prestadoras de serviços de segurança e vigilância já afirmam, deve

refletir nos índices de rotatividade no sentido inverso, ou seja, este

fator isoladamente provocaria queda nos índices.

Em nível de conclusões limitamo-nos a explorar as

convergências e ou eventuais divergências sobre as causas que
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provocam a rotatividade, suas conseqüências e os fatores sugeridos

para uma diminuição da rotatividade dos vigilantes envolvendo a

percepção dos três atores relacionados. Insistimos também em alguns

aspectos inovadores que merecem atenção dos clientes,

prestadores, vigilantes e sindicatos.
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CONCLUSÕES

Os resultados empíricos conforme apresentados no capítulo

anterior, confirma nossa hipótese em que se baseia este estudo.

Concluímos que a rotatividade dos vigilantes das empresas

prestadoras de serviços especializadas na região de grande São

Paulo, propicia conseqüências de maior peso negativo de que positivo

tanto para as empresas clientes como para as empresas prestadoras.

As conseqüências para os vigilantes não foram objeto deste trabalho,

e deixamos este tema de grande relevância em aberto para

contribuições futuras.

Existe, portanto, um consenso entre as empresas prestadoras

de serviços de segurança e vigilância e as empresas clientes de que a

rotatividade como conseqüência é maléfica e que devemos evitá-Ia. A

rotatividade dos vigilantes das empresas especializadas é visto pelos

~I'·_~.



clientes como algo ruim para a percepção da qualidade dos serviços

prestados. Uma troca freqüente entre o quadro de vigilantes contribui

para esta percepção.

A concluir pelo resultado das entrevistas com os vigilantes,

são as condições inerente ao posto do trabalho em si, ou seja, as

tarefas do posto, o tamanho do quadro de colegas, a qualidade das

refeições, distância entre o posto e a residência do vigilante, a postura

da supervisão direta, que mais contribuem para a rotatividade.

Visualizamos uma contribuição relevante deste trabalho,

alertando os empresários das prestadoras de serviços para o fato de

que tanto entre as empresas clientes como entre os vigilantes

entrevistados, fatores motivacionais relacionados com o conteúdo do

trabalho do posto e a possibilidade de uma maior valorização

profissional através de um plano de carreira podem servir como

ferramentas mais eficazes no combate à rotatividade de que questões

68

"~O



69

exclusivamente ligados à remuneração dos vigilantes conforme fatores

indicados pelas prestadores de serviço de segurança e vigilância.

Observando os índices de rotatividade de uma das empresas

prestadoras de serviços de segurança e vigilância, há menor

rotatividade em postos onde há um número menor de vigilantes

trabalhando e, portanto, onde o vigilante trabalha sem conflitos com

colegas e com maior liberdade para organizar o trabalho. Este fato foi

confirmado nos resultados das entrevistas com os vigilantes.

Há uma série de interpretações possíveis para os resultados

empíricos. Uma delas é que o fenômeno da rotatividade é mais

complexa de que o nosso modelo de pesquisa de campo pode

explicar. Pode existir uma série de outras causas relevantes e que

caso identificadas e estudadas, levariam a conclusões diferentes do

presente.
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o baixo número de empresas na amostra também precisa ser

considerado e em resumo podemos observar que novas pesquisas

com uma amostra maior e aplicando um roteiro de perguntas mais

abrangente que permitisse analisar outras variáveis seria muito

interessante.

Como contratar o homem certo para o lugar certo ? Como

saber quais são as características que um homem deve ter para

exercer a profissão de vigilantes de forma adequada ? Como reter e

motivar este profissional, uma vez encontrado?

Estas são as principais preocupações dos profissionais de

seleção e recrutamento no setor. Uma boa triagem inicial,

selecionando profissionais com o perfil adequado às características do

serviço deverá contribuir para uma diminuição da rotatividade e

certamente merece atenção em novos temas a serem desenvolvidos e

estudados.
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As entrevistas de desligamento seriam excelentes

ferramentas para uma melhor análise do fenômeno, entretanto são

poucas as prestadoras que adotam esta técnica e não existe uma

preocupação de desenvolver uma maior aliança estratégica entre os

profissionais das áreas de recursos humanos nas empresas

prestadoras de serviços de segurança e vigilância.

Outra sugestão que julgamos de relevância é a proposta de

uma maior integração entre as prestadoras de serviços do setor e seus

clientes, trocando experiências e inovar introduzindo em parceria

modelos administrativos como por exemplo o enriquecimento de

tarefas, o revezamentodos postos e o plano de carreira.

"Evoluir em direção à um entendimento das causas e

conseqüências da rotatividade entre os funcionários e à integração .~",i

deste entendimento a um gerenciamento mais eficaz requer um

desenvolvimento mais profundo. Primeiro, são necessárias pesquisas
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adicionais, conceituais e empíricas, para melhor especificar as

conseqüências e causas individuais, organizacionais e sociais.

Segundo, é preciso haver maior desenvolvimento e controle da

contabilização e mensurado de recursos humanos para que as várias

conseqüências positivas e negativas possam ser integradas em algum

tipo de indexador de utilidade gerencial."William H. Mobley, "Turnover

- causas, conseqüências e controle, 1992, página 50.

Esta citação do livro do Mobley serve perfeitamente como

conclusão para este trabalho sobre rotatividade, pois um

gerenciamento eficaz da rotatividade exige que se dê maior atenção à

sua mensuraçãoe integração de custos e conseqüências.

Havendo múltiplas causas da rotatividade, são exigidas

múltiplas estratégias para analisar e gerenciar efetivamente o

fenômeno rotatividade.
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IF.SESVESP - PRES - 398/96C

ão Paulo,
~/3/96

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA E CURSOS DE FORMAÇAo

DO ESTADO DE sAo PAULO

Ret.: NEGOCIAÇÕES SOBRE
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

COM SINDICATOS DOS VIGILANTES
enhores,

sando mantê-los informados faremos, a seguir, um breve relatório sobre o andamento das negociações
nn a Federação dos Vigilantes sobre a participação nos resultados.

" nossa última reunião, realizada no dia 08/03/96, o SESVESP apresentou sua proposta no sentido de
itermínar as "regras claras, objetivas e adjetivas" para aferir os índices de produtividade, qualidade,
cratividade da empresa, bem como os programas de metas e resultados. .

entre os pontos discutidos, 06 (seis) itens consistiram como os mais importantes, a seguir:

.}Faltas
1.1 - Exige que a empresa mantenha, quase que ociosamente, um efetivo entre 8% a 30% de reserva,

os quais não são faturados, porém pagos.
1.2 - O índice de faltas após pagamento, às 22 feiras, durante feriado é muito acentuado.
1.3 - Na cobertura, além do vigilante da reserva, a empresa tem gastos com viatura, motorista,

combustível, etc.
1.4 - Até que a empresa faça a cobertura do posto, esse lápso de tempo em que o posto ficou
. .,descoberto será descontado na fatura. Isso significa que além da empresa ter tido um aumento nos

seus gastos, também deixou de ganhar. A empresa perdeu 2 vezes.
1.5 - Estatisticamente, teremos os seguintes números:

1.5.1 - Considera-se cerca de 90.000 vigilantes no Estado de São Paulo.
1.5.2 - Considera-se, para fins estatísticos, 8% de reserva (o n° mínimo), representando cerca de

7.200 vigilantes.
1.5.3 - Considerando o piso de R$ 334,50 (vamos ignorar as horas extras nesse caso) mais os

encargos sociais teremos R$ 57.800.000,00/ano que não são faturados pelas empresas.

}Turn-Over
2.í - Tradicionalmente os vigilantes permanem pouco tempo em cada empresa, determinando um perf:!

de rotatividade muito elevado para a categoria.
2.2 - Esta ,prática, onera as empresas que necessitam dispor de meios para suprir seu quadro. Tal

reposição não significa a implantação de novos postos e sim apenas recomposição do efetivo.
2.3 - Essa rotàtividade faz com que as empresas tenham custos elevados com anúncio em jornal, equipe

de recrutamento e seleção, material para aplicação de teste, uniforme, exame pré-
admissional, etc.

2.4 Estatística
2.4.1.- De cada 10 entrevistados, somente 02 são aproveitados; porém utiliza-se a estrutura para 10.

i Prápria: Rua Bernardino Fanganiello. 691 • Cep 02512·000· SI'· SP· Fone/Fax: (OI I) 858·7360· Telex: I 121 I 1-1AEVG BR
igacia Regional de Santos: Av. Conselheiro Nébias.539 . 2" ando - cj. 11· C'EP11075·002· Fone: (013)235· 7559
igacia Regional de Campinas.Rua Emílio Ribas. 805· cf22 -Cep: 13025·1 -10- Fone: (0192) 523392
igacia Regional de Bauru.Rua Batista de Carvalho. 0-1·33 . salas 505/506 . Bouru-Sl"- Fone: (01-12) 22·6985
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,)Ações Trabalhistas PRlVADAD;~~~!g~g~~~~~~~~g

3.1. - Na grande maioria infundadas ou mal formuladas, gerando uma mobilização onerosa para a
empresa, tais como:
3.1.1. - contra-argumentação juntando os documentos individuais, o que é feito por um ou mais

funcionários.
3.1.2. - homem/hora do preposto e testemunhas para cada audiência, portanto, desviando-se de

suas respectivas atividades.
3.1.3. - Honorários do Advogado, onde por vezes, além do profissional do quadro da empresa, é

preciso contratar Free-Iance para fazer frente à quantidade de ações.
3.2. - Estatística

3.2.1.- 20% das ações sem fundamentos
3.2.2.- 25% acabam em acordos desfavoráveis ao vigilante
3.2.3.- uma ação trabalhista dura em média de 9 a 1'3 meses
3.2.4. - homem/hora do reclamante empregado em outra empresa e que falta para comparecer à

audiência da empresa anterior, levando posteriormente Atestado. .

) Despesas provocadas pelos vigilantes e pagas pelas empresas
de segurança.
4.1.- Telefonemas (0900 ...);
4.2.- Danos materiais (veículos, instalações, equipamentos furtados, etc);
4.3. - Multas por negligência;
4.4. - Assaltos à Bancos (estatísticas comprovam que o "modus operandi" praticado pelos assaltantes

baseiam-se na desatenção e ou negligência dos profissionais de segurança).
4.5. - Nestes casos as empresas de segurança são impelidas à pagarem o produto do assalto, já que

ela é responsável por seus funcionários.
4.7. - Outros casos de negligência do vigilante, onde este utiliza automóveis de clientes sem

autorização, causando prejuízos obrigando a empresa a ressarci-lo.
4.8. - Como exemplo citaremos um caso ocorrido com uma de nossas associadas:

4.8.1.-Faturamento de um cliente - R$ 150.000,00/mês
Lucro Hipotético de 5% sobre R$ 150.000,00 = R$ 7.500,OO/mês
O cliente sofreu um assalto, por negligência, comprovada, do vigilante, de R$ 45.000,00.
R$ 45.0"0,00 + R$ 7.500,00 = 6 meses.
Um assalto consumiu a lucratividade de um contrato por 5 meses.

I Comportamento profissional
=oi considerado que muito importante deverá ser o trabalho do Sindicato Laborial, em conscientizar seus
iliados quanto à postura profissional, pois hoje a profissão de vigilante tem um conceito muito negativo
unto à sociedade em geral gerando adjetivos nada lisongeiros ao profissional como, por exemplo,
'cochilante" e outros. Esse comportamento indevido e absolutamente inadequado tem maculado a
magem dos Vigilantes, empresas e consequentemente de toda Categoria. j
:ssa imagem prejudica a empresa quando esta vai ao cliente reinvindicar reajuste e/ou benefícios para
.eus homens, visando melhoria das condições de trabalho; vê-se desguarnecida ao lhe ser argumentado
lue: "O serviço não vale isso;os vigilantes não fazem o trabalho como lhes foi ensinado; há faltas e
Itrasos;dormem à noite, etc, etc, etc, .... "

Própria: Rua Bernardino Fanganiello. 691 . Cep 02512-000 - SP - SP - Fone/Fax: (011) 858-7360· Telex: 11 21/14 ABVG BR
-acia Regional de Santos: Av. Conselheiro Nébias.539- 2" ando - cj. l I - CEPII075-002- Fone: (013)235· 7559
acia Regional de Campinas.Rua Emílio Ribas. 805 - c/22 -Cep: 13025·140 - Fone: (0192) 523392
acia Regional de Bauru.Rua Batista de Carvalho. 04-33 - salas 505/506 - Bauru-Si' - Fone: (0142) 22-6985
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.)Empresas clandestinas
6.1.- Programa de Ação por parte do Sindicato Laborial, visando:

6.1.1. Conscientizar o tomador dos serviços quanto aos riscos e co-responsabilidade
6.1.2. Conscientizar o "profissional" quanto a direitos não usufruidos
6.1.3. Reforçar atuação junto as autoridades
6.1.4. Retomar a viabilização das empresas regularizadas, no tocante ao real valor da hora
6.1.5. Moralizar a imagem da Categoria perante a opinião pública, a qual é deturpada

atuação das clandestinas
6.2. - Estatística

6.2.1 - Cêrca de 300 empresas clandestinas no Estado
6.2.2. - Média de 40 empregados por empresa clandestina
6.2.3. - Valor homem/hora menor que R$ 4,00; piso 50% inferior ao do vigilante
6.2.4. - 12.000 homens x 8 hs. = 96.000 horas não faturadas pelas empresas regularizadas
6.2.5. - 12.000 homens não formados/reciclados .

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRNADA E CURSOS DE FORMAÇAO

00 ESTADO DE sÃO PAULO

com a

ses foram alguns dos pontos apresentados pelo SESVESP à Federação dos Vigilantes, problemas esses
~ influenciam de forma determinante na lucratividade das empresas de segurança, que deverão ser
iustívarnente debatidos a fim de se encontrar soluções, sem os quais dificultará qualquer negociação de
ticipação nos resultados.

associados que quiserem enriquecer esse debate apresentando outros problemas enfrentados pela
sa categoria que refletem diretamente na lucratividade das empresas ou até mesmo acrescentar outras
nmações nesses já apresentados, poderão encaminhá-los ao SESVESP.

amos à disposição tanto para prestar outros esclarecimentos quanto para receber sugestões e idéias.

nciosamente.

~=~~
~ETüízFERNANDES
sidente

"rápria: Rua Bernardino Fanganiello. 691 . Cep 025/2·000· SP· SP - Fone/Fax: (011) 858-7360· Telex: 11 211/4 ABVG BU
acia Regional de Santos: Av. Conselheiro Nébias.539 - 2° and. - cj. /1 - CEP1 /075-002- Fone: (013)235-7559
acia Regional de Campinas.Rua Emílio Ribas. 805· ci22 -Cep: 13025·/40· Fone: (0/92) 523392
acia Regional de Bauru.Rua Batista de Carvalho, 04·33 - salas 505/506· Bauru-Sl?» Fone: (0/42) 22·6985
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N 'J.' - ~ ~~--~~I--------"~~--------o nosso SINDICATO coaseguíu 110 mês e Maio ( sado, através de negccíaçõcs com os patrões,
algumas "vantagens" para IllÓS como: .Piso Salarial: dc1U3; .50 foi para RS401.5(J mensal; ·Estab1Udade
de emprego; .Convcllio médico extensivo aos íamlllares o.!If,\podendo exceder à 5% do piso.

PALHAÇADA '.
É o Que o "nQSSO SilND1CATO" fez com n nOSSJ'lj(tllltlU de trabalbo, alcgrrndo quo Irá resolver (em

tenuos) o problema do desetuptego du nossa cntegorln. 01.11 fu ando ns CIUI,,.CSlls á hu IIIIJlUUCIIl o 11151cIIIII ÚO

12hs pôr 36118, e fazendo com que as mesmas contratem 11U vigilantes pará completarem os seus quadros.
Só que o "nosso sindicato" não levou em conta que com o ef tívo do 12us par 1211s, c mesmo com as hs
extras a 50% os vigilantes receberiam em média RS730.00 ~~cusal (liquido), quanto que o novo sistema que
o sindicato inventou Im fazer com que a média fique em ~l20,OO utensal.

Deixando fi nossa categoria com este salário do F01dE, para nõs ARR1SCtUtI\-10S nossas vidas
em incêndios. ccnílltos entre funcionários, e até em assaltos I pôr esta M.ISÉRIA DJ~sALÁRIo, realmente
é uma piada, não é ? '

Eu .gostaría de saber do SlNDICATO como ~E(,li'; "esperam que Wt1 vigilante PAI de família irá
sustentar a sua esposa e SCl'lS filhos, como elo vai dai·~~,rl r. vestir, calçar, o educar soa. Iamílía, com esta
vergonha de SAI.ARlO 111 Me respondam se puderem, p<J que eu também prociso aprender esta maglca 111

"ELES" àcüam quo este sistema iráproporcionar .tI, is empregos.
Más realmente (de certa torma) vai gerar maís elllf cgos mesmo, "ELES" dizem que estão criando

cerca de 20.000 vagas não ,é ? ERRADO "eles" estão é col- , ndo cerca de 40.000' ligllal1tcs à procura de
outros empregos, para trabalharem em suas hs de folga. FOitGA!11r que folga uad.i, o vigilál1lc terá de
trabalhar de scgunda-à-scguuda sem descanso, isto so não q~p5Crque sua t11llilia paisc FOME,

O que cu tenho visto é que os vigilantes já estilo pttrurando um BICO pani trabalharem eru suas
folgas, ocupando assim 2 cmpregoscpara recuperarem o' qudesl.l\o perdendo. Realmente é uma
PALHAÇAOA o que o nosso sindicato fezconosco.

Más não se iludam. na verdade (J grande e único ;itteresse "deles" é aumentar o numero de
contrlbuiçôes qru neste caso DOBRARÁ. O que eles nõo essumem , ,
A verdadeira intenção da 4lLçtrlh141ção deste foUIC:Jo~ par« kuc nós nos mobllizemos c nãa cruzemos os
braços diante desta <liitud<~interesseira e COl'(utk do "/tos.ih slndlcato",

Nós gostaríamos de pedir aos colegas que pcdísscn ia suas ESPOSAS, Ff1.UOS, l\lÁES, etc •.•
Enfim. à seus familiares, à irem ao nosso "sindicato", di7.Cli ~Il.tanto o que nós, qua nío o quo seus próprios
famílíares acham de ver o vigilante se matar de trabalhar eHI2 empregos 6é1U folgD.!~ para quo sua Iamllia
n110passe FOME.

Eselarcç« ta.tUbClU qucueui cu, nem os colegas (lt:c &UI! ajudaram 11.elalorJlr este folheto; uãu
$QOIOS l'olWco$ c l1CW Slmlicalistu, nós IQIUÓ! alu:uu Ut~ ~ algu811 viglIunws bttJillbados com este
sistema; deste SINDICATO que (ez esta CAGADA com f, dos nós..

LEMBRETE: NÁOSEESQUE~DEPEDIRAOSSEUÇ
FAMILIARES(ESPOSA, J~/LI/OS, El'G •.) PARA lllE1!~JOSINDICATO NO eso; DIA E flORA
ESCRITO AIJAlXO. PEDIMOS TAM1JF.!ofQUE SE POS~"lveLI QUE TIRE QU4N1'OS XEROX
PUDER, E DISTR11JUA A OS SEUS COLEGAS, ASSIM: ÓS CONSEGUIREMOS A UNGIR.4 TODA
CAiEGOJUA, DESDE J.1 O MEU MUITO OBRIGADO J 'E1..A.I'A1U1CIPAÇÃO.

SEGUN,DA 08/ JU'LHO Ás ~ :IJS DA ANHÁÁJtUA: lJAltÃO HE
J "(f' RA 761- ENTRO

ESPEltAM,OIS Q'UE 1"ODO~,·PARTICIPEM...

Pi ~(C:
V 1, ~Li



PRESAS DE VIGILANCIA
Assoc~adas SESVESP

.:ASTRDS - SEGURANCA PRECISA0 = /:-..•....• / \-.-

,,~~HENAS. - SERVICOS DE VIS. E SEG. LTDA .

.:~TIVIDADE - V!GILANCIA E SEGURANCA LTDA
~ ~ ~.~J ~~:IZ SEl}Efn~~[! :'F: ~~~V~ ./ r:4~:C:I0 C~;PEtLfSG Co~t~tÚI: ~ Sf:. LL:iZ SEUEfjNO ~!R SrL~H;
~~I':= ~~A ?4~~E LEü~A~~D!~10 J~a~;~~ERGPnRTD Cf?~.: O~625-G2! Cida~~'l: S~D PAClD Est~jo~.:SP

.:ATTACH - VIGILANCIA E SEGURANCA S/C LTDA

,:AURORA - S/A SEG: VIG. TRANSP. VALORES

:.p" n! EUA SCHILLING! 577
,: íOl1 )839-31~t Fa{-5í~ile.,: 839-3227 l1-B2211

:AVANTE - VIGILANCIA E SEGURANCA S/C LTDA.
.: SRA. F.ARlli CECILIA mLOifiSllrlíll SRA. MitEUiDE UM liLVEZ mm Contato •• : Sf:,
>~,•• : f:üA 6H:sn~! FW!C(;,íHl ~UÜS DA,mm CEP•• : 17(140-380 Cidarlp •• : BflüF:U

COi:STAlHHiil JnSE SHEMli
tstê:do •• : SP

Ft,c-Sí~ile ••: 23 4910

,:P.ELFORT SEGURANCA DE BENS E VALORES S/C LTDA

;p •• .: P..W1S SlAfillEN!~3 C,UinmSlTAf.l.BUT{;WTR Cf?. i 055%-O~O Cirlde .• : SiiO ?AUU.l
,:(011 )813-4066 844-84~3 8~~-5160 fa{-Si~ile,r:813-4f66 Telel~~:

:BOLONINI - SEGURANCA LTDA~

~r r ~ ~ ~~UF;I}~3 TF,itHúS! 13t.9 - ~OOC?:
! i i}11}2?1-Z70Ci. 291-377!

:BRINK'S S/A - ~cu. ~ TRANSP. VALORES LTDA.

:BSVP-BAURUENSE SERV VIGIL SEG PATML S/C LTDA
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IPRESAS DE VIGILANCIA
Assoc~adas SESVESP

.:AESEC - EnPR. ESPECIALIZADA SEGURANCA LTDA.

·Sf'·J I:! f~e~:trlE~~ BE. - l.~/tri:f. f'?,~~:~EU.
.: {(:!1 ;f:~B-(fI~~~? ~:S-i~t;:;

.:ALERTA - SERVICOS DE SEGURANCA s/c LIDA

.:ALPHA SERVICE - SEGURANCA E VIG. S/C LTDA.

~~=t.: ~V, rE~RO~D DE tOR~~S! 2120 - ?:~HE!ROS CEPtl~ 05420-0~3 Ci~~~Ecr: SAO PAULO
ri {~11)E16-7(i83 81t.-7~E~ 2~2-~~7-~ 212-986l Fctc-SlgilPII; 81t,-70B3 816-61B(} TelE'x.,; l1-q2.~'f

:;ALSA-FORT SEGURANCA S/C LTDA

Sp: ": RUA niBIJl.AI:üR fiACEIlCi SÚkREf:~ ~:9B
.; (vl1J2~,2-875~! 831-20(11

Contato ••: SR. KAR5DlA -,

~: SF:. DASflAF: FUZARO I Cont.to •• : SR. DAGfiRR FUZARQ
.:ALVO - VISILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA

sp•••: RUii DR. LEONARDO CfWALWlTE, m -wmo CEP •• : 13200-320 Cidade ••: JUNDIAI
.: (011 )434-5144 434-5483 436-4156 Fac-Sí!iile •• : 43H144 m-sm Telel,":

.:ALVORADA - ·SEGURANCA BANCARIA PATRL. LTDA •
•: SR. WAGNER HNTONrn RODRIGUES I SR. NELSON RODRIGUES Contato ••: SR. MARCELO POTENZA
sp ••• : LARGO DO AROUCHE ,307- SHllTR cmm
.: (011)224-0513 22q 0533

CEP ••: 01219-011 Cidade ••: SRO PAULO
Fac-Sísile ••: 220-8391 262 1974 ·Teiel ••: 11-257QZ

.:ALVORADA - CURSOS FORMACAO DE VIGILANTES

.: SF:. ~R6NER P.iHOflIO F:üDF:IGUES I
;p.,,: f:Ufi P.ARAO fiG %fiAN!\Ll439 - F'úiiPEIR
.: (011 )262-598B

ContatD ••: SR~ TENENTE PRATA
CEP ••: 05~24-ÜOO CidaGe ••: SA.OPAULD

Fac-Sí!!ile,,: W-lm lelex •• : H-37m

.:ARGOS - SEGURANCA PATRIMONIAL s/c LTDA
t: SR: EDSON PIRES BARBOSA / Contato.c! SR~ EDSON PIRES BARBGSA
~.pt: .: RUH VIsem-mE IlE lHHAU~Á,! 2~.7 [:EPfi; ~YS7~-(~Q~ Ciéaten ~ SRV Cp.~TA!·m r~o SUL E:.tadü:!; SF
,~ (011)743-1717 442-6B48 45~-2128 255-~866 F~r-Si~ile.::25R-1502 259-4200 lElfx,~:

xá)
.:ARKI - SERVICGS DE SEGURANCA LTDA

.:ASSEVI - SEGURANCA

:.ç:nr; ~'~r Vtr;ER!![!F: JGSE D!NIZ,
,: Hi!í )~!23-1379 ~!23-~272

If"!" r-V..LUe PATF~IMOi'JIAL ,!
" ,

s/c LiDA
Contatc~=~ SR. ~!LTCN fERREIRA DA SIlV~

I·
.•.•.. .'" .:



PRESAS DE VIGILANCIA

,:BUNKE?'S - SISTEMAS DE SEGURANCA~' ~!~K.

.. .:._----=======:===:'::=:::;::::::::::::::: ..:==:=::: .. ._-------
,:~~?RESA DE SEGURANCA BANC. CAL:~DR0!n lT~A.

- ,....-
.:.,:. ~ :::.:..,J : : ~ ~ ..

, '... ". ,..-.... "': ~..
~, ' ,, •..•. 0.0: \,. ",' ~ ,

SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG.LTDA.
-
:. :- '. ti;.: '.' • ~ ~ ":'~'

u r- .• '",'-,;,<,,:;,;......~: •.. í • ~....

- VIGILAi--JCIA

:CAXIAS ESCOLA FORM. APERF. DE SEG. S/C LTDA

;CEBEL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

,;CENTAURO - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

:CENTERFORT - SEGURANCA E PRDTECAD S/C LTDA.
; --: ':: i.t'i'..:'":..'. : = .:

DE VIGIL. E SEG. LIDA
.-,:-. ,.. ~, -: '\' "',.", ~,~ ,-.," - ..•. -:-.,.

; .:;." ~"?~;".,;,.;I~~;~~::':;':'.'

:CENTURION - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

'." ..



IPRESAS DE VIGILANCIA r·1_."
Assoc~adas SESVESP

"~ erA BAt~CREDIT - SEHVrDE VIG~

=====-==== ========== ._----_.-

.:COLU~BIA - VIG.E SEGURANCA PATRI~ONIAL LTDA •

.:COMANDO - SEGURANCA ESPECIAL S/C LIDA

:'spc. ~; ~:VR PRRBGUt~SSUJ 23 - f:(l9UEH~Hu
,! {(:132} 3:1-5727

SERVo DE VIGILAt~JCIA E LIDA
;.: SR. Elip.S DE RRAUJG !

.:CONTROL - SEGURANCA E
I.: st. Clom mEDílI
~.[i••• : r.UP. fltnmR nOI'íHmUES ·srqUEIF:P.j 71 .

VIGILANCIA S/C LTDA
Cüntdto ••: SRA. ~RRLI SufiES DA SIlVR TUlEDü

CEP11 :- 06190-090, Cid ade u ~ OSASCO E5 t,;dc ft ~ SP
fdc-Sí~jl€••: 703-9~93 Telex •.:

.:CONTROLER - SEGURANCA E VIGILANCIA s/c LTDA.
I.: ; Contdto ••: SR. GARfO ROSA RAMOS

.:COPS - COMPANHIA PAULISTA DE SEG. S/C LIDA
r~ eR~ !IllIAM DUARTE! SR,?AUlO SER6Ia OPPI9IO FLEURY Cantata •• : SR. MILLIAN DUleIE

..DACALA - SEEURANCA E VIGILANCIA LTDA

':'PHt; Rl~Á Sp,LIr. NE~f ~RSSIr~ilt. - E~{':J
.t { ("1!}~1~3-~;ÍSh

..DECISAO - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

~,prH!'RUR fllFP.fI10 PUJDL! 18:2 - SHH1?~~~~~
~: { C!1}29S-3303



Assoc~adas SESVESP

.:DEFENSE - SERVICOS DE VIS. E SEG. LTD~

--------_._-
.:E~P. DE SEG. BANC. DOA!NGUES PAES eIA LTDA •

. : EFAHUS DE FORM.E TREIN.DE VIGIL.LTDA

~~ftt; ~:C9~O~EL OSCAR.prRToJ 3~~-346 ..?ARAISC CEP::~ 04003-001 Ci{~je~:~5A~ ?AULD
t~ ()11 12E9-2B50 8E9-76~2 8B~-O!32 fg~-7632 F~~-S{~i~~.:~234-5532 SB9-e93~ Tel~x,:: 11-33496

.:SFICIENCE - SEGURANCA E VIGILANCIA LIDA

.:ELITE - VIGILANCIA E SEGURANCA S/C LTDA
t: SRt JOSE GONCAlVES VALENTE I
~.Pr'n! F:~iA AlRGOAS ~ 11 38 - Pp.CHEN!:U
.: HH1 j263-g726

sp ••• : RUA !lV~NHHmm,m - WHSALACAu
.: I 011)231-32"

CEP •.: 01386-001 ridade ••: SAD PAULO

.:ELMO SEG. E PRESERVACAO DE VALORES S/C LTDA

.: SR. mmTO CUIp.W!!l BARBOSAJ Contate •• : SF:L m:ili fiE taURDES

F"c-S{!;ile.,! 231-257Q Ielex •. :

.:EMBRASEG SP EMP. BRAS. DE SEGURANCA S/C LTDA

sp ••• : RUA UeUS5.~6A,251 - TATUAPE CEP ••: 03410-Q7Q Cidade ••: SAO PAULO
.: SR, lJ!CENTE mmo DO PRAílD ! SR. MlTú!lIO mmn

.: {OI1}293-6511 222-q431 325-8119

.:EMFORVIGIL EMP.ESPC. EM FORM. DE VIGIL. S/A

.:EMPASE - SEGURANCA LIDA

s~... ! tVEHI9~ fACAEKRU~ 17e~
t; Ui: 1 ::LS3-~E4~

,:EMTEL - VIGILANCIA E SESURANCA S/C LTDA



DE: fr.::o,u_•.••

: E~~GESES E~PR. VIG. CD~PUTADORIZADA

VIGIL. E SES;- LTDA~"

;~!t: ~ RUF. ti;;~A}~~O f'fj·HEr;ll[l': 291 - F'Rl:f;E~t;Ü
e ~ , 0~j }EL~-33~~

~~ESCUDO V!GIlANCIA E SEGURANCA LTDA.

'ESTRELA AZUL - SERV.VIG.SEG.TRANSP.VAL.LTDA
CnntatD.t~ DR. ~03ERTO D~ ~ESQUITA SA~PAIO JUHIn~

f: {011 }229-39S8

n ESTRELA AZUL CENTRO FORMACAO VIGILANTES
CDntato.,: DR. ROBERTO DE nESnUITA SAKPAIO JUNIOR

r. (Clt J229-3988 Telex •• : H-36m-

,.ESV - EMPRESA SEGc E-VIGILANCIA, S/A ~.'I;"-:--' •

I; SR. HA'HLTü~~J. SR?~SSI l
;p ••• : P.UÃ C()f~lnWm, m - pm;pm

.. ,'Contato •• : SR. HAfillTO» J. 6?p.SSI
CEP•• : m4/--000 Cida<le.:: SAO P~UlO

~i {Oi1 }2!3-3822 '.- ·Fa(-Si~ile ..!263-8822 Telex •• : li-30m'

..FALCAO - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA
•• SR, ClAUf:HHWR CORTEm! SR. EiLmTU CARVALHO HF'?:fELG Contate •. : SF:. GILBERTO CARVALHO TAPllmO
;f'''': f;UR mVHJ cl\i;cú~1)4~,', WHRú CEf,,: 1327HQO Cidade •• : VALH!HOS tSUD .. : SP

FALCAO CENTRO FOR!'!. -TREIN. SEG. S/C L TDA
Contate ••: se. EVALDO TAUARES !AREIERl

FEt.JIX AGENCIA PROT. SEG. s/c LTDA

!r!~~ l~r:;--i:;{j.(
i 0," ~ ~ ;~. •••••••• z '"' , •••

FONSECA - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

"'I.,IIIII';"I'.IIII./IIIIIIJ
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FATORES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA UMA DIMINUiÇÃO

DA ROTATIVIDADE ENTRE OS VIGILANTES:

Enriquecimento das tarefas dos postos de trabalho:

11PRESTADORA

mCLlENTE
MÉDIA

o 1 2 3 4 5

Este fator recebeu a maior pontuação entre as empresas

clientes (média 5), porém na percepção das prestadoras este fator

teve importância significativamente menor (média de 2,33) ficando com

a sexta menor média entre as 30 hipóteses apresentados.



Assoc~adas SESVESP

'.

.:FORSEG - EMP. SEGURANCA ~ VIGIL. r= J'" ;-!=""'V\.":~/:..... LiUM

; 'l, . ~~t0_~:~.:
: I I ,; .• ~ I • t _.~ • .:.

=======----_ .. =- ===
V I G I L A I'iC I Fi S./ C ! -:- :". r-.

i, J ;;":M

.:GALILEO - V!GILANCIA E SEGURANCA S/C LTDA •

..GAMA - SEGURANCA E VI8ILANCIA S/C LTDA

.:GAV - SEGURANCA E VIGILANCIA S/C LIDA

.:GENERAL.IN PROTECTION VIGILANCIA S/C LTDA .
,.: SRA. SOMIA VALERIA MARTINS lUZATTI I SR.
~.p,•• : RUA SERRfl DA JURm; 114 - TRTUAf'E
,: (0l1)941-0m 29b 0958 ~

ALEKSRHDRO ftRRIANO Pff:EH:A Cüf:tatcu: Sf~c
fEP.,: 03323-02f: Cidade,.: SRÜ PAULú Es1ado,,! SP

.:GOCIL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
CD~tato,:: SR. IASHIMsrON HUMBERTO C!NEl

VIGILANCIA S/C LTDA •.:GOLD - SERVICOS

S~!:.,~ ?;UA nELO PRLHrT~: ~j - RSt~?: F:F~MKH
.: (011 }~73-2269 S~~ 3~9(~

.:GP - GUARDA PATRIMONIAL S/C LTDA

'5p,,:~ tV. 9 DE J~tEr5 3e~5
.; f(:il )ef:7-(iO~3

.:GRABER-SECURISYSTEA - SISTE~AS



IPRESAS DE VIGILANCIA or"
'i_"J!

Assoc~adas SESVESP

E~'f(f I: çxr r~:}~~~tr:~:~~'E:F:Ei}~;!1~~}E' . CEf·:T~:n
r:; .:~;: )7~~-~t~:!

t.: HI?ER - VIGILAt~C}A E SEGURA~·'!CA L TDA ~

.. ; HTS - SEGURAt·!CA l:. \JIGILAhICIA S/C L TDA

:'~'ffH; CAtCÁDt: IiF;F PRIt~~VEf:AS! 18
t {:jl1 j72~!-lq02

...IMF'ACTO - SEF:V r COS DE SEGURANCA s/c L TDA.
Contato •• : SE. SERGIO JOAO LAGUNA

?Sp ••u: RU~ G~LiLEUJ ·132 - \iÁRD!~ AE~opnRTO
r~l. (011}5561-2888 543-8697

CEP•.: 04632-04D Cidad! ..: SAO PAULO
Fi[-Si~ile••: 55612888 J~leI••:

..: IMPERADOR - SEGURANCA S/C LTDA
l.: SRe • m TOM musa filHO i JUM.\ Ammo JAúüEHE Contate •. : SR. JURO ANTONIO JiluUICHE
~sp ••• : RUR Qurmm nos SHHOS, 123 f.f;RP.H fUflDlÍ CEP •• : 01141-020 Cidade •• : Si\U FAULO Estiído •• : SP
.•• 1011 }826--16S6 66-5342 Fac-S/til!••: 825-7892 Telex••: 11-25711

• INTERNACIONAL - SERV~ DE DEFESA E SEG. LTDA.
1..: E:f:LW:lli HELm S~'URHSSTELU I SU. W:lti HELENA SPUR~S STELLA Contato •• : Si:!;. mIA tfW!~ SPUU;S mu!\

Estadou: SP

,,: I P S - 5 E GLI R ANC A E V I G I L Ar" C I A L T DA

I:t IROt.J - SEF~VICOS DE VIGILAh!CIA L TD1;

.. IF~Gf.! - SEGÜRpd··~CA ESPECIALIZADA LTDA.
ContatD,t~ DE. JOSE EVALDO V!EIRA

CEP ..: 13271-160 Cidade,.: VAlINHOS
Fac-S;eil~,.: R69 1257



lPRESAS DE VIGILANCIA fi1... _

... :::', )i:'::: ... :..... ' 'I"
0'0 ., •••• ,.i! I.U"·'- ;1"", "'O"

=======;=======_-o===---===--===:::::==-"===.:.=~=::::====-==---=
~ J'.. .-, ...,.... ••••••••••

:; LH::JtK.U - SERVICiJS DE r:. r ,-.! ; :: .": t. ~r< .~.=~c.. '':' U f\ ri 1'·;\....,~._;

. ;::.: .l::- ~'"",t=.:·,C'C'-:':- .~:
: • r:"'" < ,; '-' ~ :•.: .:~' -,: .'"

; ::,~, s-:e r ::-:;.~' r e >r. :. :
:.''-'"!. , i";~, .•.~:;.~. _

. '-: 't:::: " .:..: ;, ~~: ~. - t r, '
:o, '" - _. - •• - ."",,,:' .--- -• .:;, -:: 'o':- , :' z :,. ",:.; .:.... _ ,",,',' " .:'. _ •

::.":' - - =. :-,...
'. - - ~. ,',

: c._ •.••..• _'-.

~- ; .'.':-:- :- •• - 7, ',~: ~ C; ':;' :-'.: .
;; ,' •. ' -. __ ~ t.'. o.' .:: ,',

: '>'- .'. -' !:' ~,r'":s.~.~(: = ',', .:f: '.:";.. '- l,i
. C':-

_;.r.:...,..· :;.

===============------ --------
~~p~. DE VIGILANCIA LIDA.

- ..,: ::o.~. -. - ,-o ~",.-"

,', -"'-" .: < • - '--'-:.:,'

===============================~============================================
f:,!:.if...,--r-Tri a T~h
nr-~L·Cl.U L!i!H

CEP ••: 05002-000 Cidade ..: SAO PAULC
•• ""... r.:-' ,,:- •. ,raC-~l~lle::: Lb~-~J~b

E SEGUR?;hICA L TDA

r: (Cl!)S7~-7B57 875-9633

.:MAO FORTE - VIGIl. E SEG. S/C LTDA

• r f:~~~c=!r:-;[8n.. : \ :: .•.•.... : ~',' ".,'~

.:~ASTER - b~U. E VIS. PATRIML. S/C LTDA.

, ti~~ \C7';_F;'!:;~.~.•. :" '-':", ~~' ...

.:nASTER SECURITY - SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA

~~n ~~r7 ~~7 ~~nn
L'~-WiJ~ LL~ ;;;0



'.,.

nPRESAS DE VIGILANCIA
Assoc~adas SESVESP

Data.,! ~ó/O~r!9é

,,:MAX! SAFETY - SER\!. G. DE SEG. L TDt;

-------- :::;-=======

.:~EGA - SEGURANCA PATR!~ONIAL S/C LTDA

.:MERCURY - EMP. DE SEGURANCA S/C LIDA

'~P,~t~RU~:LEre 1111,180 - J~~Dlr S~Q EENTC
.: {(~~í}?t7-5'!2'1 292 q732

CEP••: 02526-00D Cid~~e•.: SAD PAULO

.:EMP. METRDPDLITANA - SEG. s/c LTDA.
Cont~tü •• : SR. JOSE HLVES VENTU~p.

CEP •• : 02D35-D60 CidadE •• : SAO PAULO
Fac-Si~ile.•: 950-168? Telex..:

Estsde •• : SP~,~.u: F:UA. JÜVITR~ 130 - S?JHRHf1
I~ (0!1 J950-ê308 950-2327

.:MIRANTTE - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

s.p,. .: RUA ~;f.()P.iJSO com lm - SMH ANA
.: ( Dl1)mH933

CEP.,: 20045-030 Cidade ••:
Fa[-SiEile ••: 950-9933

SRO PWLO
T~leL. :

E~tido •• : SP
ContatD ••: SR. IARCO ANIONIO LOPES SILVA

.:MüLT SERVICE - VIGILANCIA S/C LTDA
:.: ';;f:. MHS BUZAU:f .)ÚNlúR ! m~L~n JOSE 1E GUl,lElR? Contato •• : SR, ClAUm BUZALHF
's.~!t:r! Pf:ACI: f:Dfi~:!GUES ÍlE ABREU~ 1-3q CEP,,: 1701;:-240 Cirlade~.; P.RURU

.:MURALHA - SEGURANCA PATRIMONIAL s/c LTDA.

s~ •• ,: AV.SA!TA CATAeINA,~'3 - VILA AtEXA~tRINA CEP,.: 9~635-DCl CidadE •. : SAO PAUte

..E"PRESA NACIONAL n~ SEGURANCA LTDA
Cont~~o,,: SR: JOSE ~D!R LO!DLA

Sp:tC~ RUA fiARIA JOS~, 69 - EEL~ ViSTA
~ { r::~L~f;r··J:,t,~-::

r ~ 1 ". ~ .••••..,,~. ....:'~ .•...

Estado •. : Sf'
F~[-Sit~12.~:605-5053 r~lpi .. : 11-220íl

.:GFFIC!G SERVIcas DE VIGILANCIA E SEG. LTDA.

Sprrl~ AVEHi~A NOVE D~ JULHG~ 4373
t: (C~1)gS4-7~47 8&9 C7Çé 1212;.,: 11-3b799



;PRESAS DE VIGILANCIA (J
Assoc~ad~s SESVESP

,:OSlJIL - DE SEGo: ~ VIS:
~·.·n,".~..•• ; ::~. ~.,'.l~:J.' ••. :"'-..' ::.: ••• :. r -. ;-; "'.

- ~,; ~.:.: ~
==-==.:::...==.:-===-===--==-.:=-"..=

.:PADRAO - SEGURANCA E V!S!LANCI~ S/C LTDn.

-------
.:PENTAGONO - SERVo DE SEGURANCA lTDn

.:PIONEIRA - CURSO FOR~ACAD VIGILANTES

.:PIRES - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

CEP.r! 02017-902 Cirla~el'~ SAO PAULO

.:PLANSEG - PLANEJAMENTO DE SEGURANCA s/c LIDA

.: SR. U!TORIO ROSSI I CDntato ••: SR. VITDRIO ROSSI
:-p ••. : RUR G~m!il 1m; 1000 - ALTO DI\ LR?H
.: 1011 )289-et2Z B31-32~1

.:PLESUI - PLANJ. EXEC. SEGc VIG. INTER.S/A

:: {011 1444-996i
.:POLLUS - SERVICOS SEGURANCA LTDA •

.:PORT - SEGURANCA ESPECIALIZADA S/C LTDA.
C •. f './ -. I ,-:,~,
•..:.. !:'• .;,.••• .,;'sr ... ! RU~ DAS PAINE:~~S~685 - J~R~Ir

.~ { ~1:)41Z-tÇlÇ

.:POWER - SERV. DE SEGURANCA VIGILANCIA LTDA.

- . ~,' ,. ,...~",::Jf~eI.=: !i-;ljJi

S~Jf:: RUA GU~I~~~SEE,112e- (A~PDSE~ISEDS
~~ { ~íl}ZZ4-a5:1



•.. ' :' "" •.. '~ .r·~r:f·"'i~d.;:<t··,':', ~~...•. .,.,~':;·ji'"' ..t·...'!.;:::\ r .~ ,:':'Ol'.y
I,f",

I

I.
IGERç.!!!~",,_

i
i---'

..PREVI L - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.

~;. n; f;~!~~~jL : (:;(;;. ; ~:;;:;{~ - t,C~7t:r ~~:~
t~ { ~~;,i~:j~~? ~~~!~7 ~~~~0~

.:PRO SECURITY SEGURANCA PATRIRONIAL s/c LTDA .

.:PROEVI PRCTECAO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA.

S~:•.::; :;t!A E~J5~N!-!EI~[:I:rB~!:I;~:,11L - ;:l:;fJTR
. ~ { (lj 1 j21 ~ t~:77 EU.-242.S

:: SR, JGSE LUIZ R05E~L! !
.:PROGRESSO - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

SPtt:! RUt OUVIDOR f ELEJA! 11; - gAUDE
~: ( 011)~81-3607

.:PRDSEGUR BRASIL S/A

.:!
sp ••• : f;UAEiCERlü!:94 - LlBmm
.: I 0111277-Q422 826 4311 825 4566

- TRANSP. DE VAL. E 5EG.
Ccnt~tc •• : Sf:. VERi\LDOOLIVtIf:R Hf;SCIfiEHú
CEP.,: 01~1~-030 Cida~e ••: SRO P~UlD

Fa(-Sí~ile ••: 27B 2536 Tf!€i. •• : 11-335q7
Estado •• : S?

.:PROSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA S/C LTDA

.: DR. CELSO ALIJES DE *IRilNDtiI SR'Á. ~mmz BEZERRA. IlIRETlJRÁ, Contato •• : SR. FR!\flClSCD VIEIRA tsYiüm
sp .•. : AVENIDA DEPUTADO ERILIO CARLOS, 221q CE?;.: 02720-200 Cidade ••: SAO PAULO Estldo ••: SP
.: (~l1ma-8m 266-1m . Fac-SÍflile ••: m-3085 lelex ••:

.:SEGURANCA ESTAB. CRED.

.: SP.. PEfJF:()IAm: I
sp ••• : ~;U~ DESEfíRIlW;!lOR PAULO P~SSRLHilUR, lq

PROTEC-BANK LTDA
Contato •• : Sf:. PEDRO TR~Ef;

CEP ••: 01248-010 Cidade ••: SHÚ ?sULú x(i9
Fac-Sí~ile ••: 2b2-32E2 Telex •• :

.:PROTEGE - TRANSPORTE VALORES S/C LIDA.

~p".: P.U~D~t;~ Af!~ mEi~IEl!Z1B
.: (011 )23!-W7 WH2q4

.:RANGER·S - Ut SEGURANCA LTDA

~prrf: A~r fACAE5E~5 ~2~4
I ~ (011· if.26-~70(; B2~l-(1377

.:SEG.VIG.DE TRANSP.RANGER'S LTDA.

~p.~r: RUA Cft~IrA9 R~B~Lü!20e - SANTANA
.: {(!:1}9~;-~:51C 1~,94305 1.;/ 1~9~,

CEPa.! G2G39-010 Ci~a~e.r! SAO P~UlO



PRESAS DE VIGILANCIA

.: RAVENA - SEF~VIC:GS DE SEGURANCA S/C LIDA •
•..~, :' ~t.':} - ::' -.-:.••, tI'.
:. lo' ~ r :: . \,' r .~. ,..:••. i :.":" 7, ;- .:.' .. t;; ::'

====_. _...:=-:====~-,,";:"-==-=:::=-===;;=-=-=:=====-=---=:=.===::;=-===,==.=='=
,:EMP SEGURANCA ?A~CAR!A RES!LAR LTDA

~ !!;'~ l?!~Ç_';!:,-:::
•• I \' ~~ ,'" r; • ~'•••i

,:RODER STAR- SEGURANCA ESPECIAL IZADA S/C LTDA
: ;::~ V"'t T'",.! r.',:·~~r,:-CI[,r,::;: s 71i! lr, f''''-·~.r <sr:».r ,"'T,'-!"·

:: \.:.H ,d. •...' •.•.• ,iJ·_· •.·~·;.· .. \...;.•••• i ~.~.\.~~:L·:·::t::: ; •..~.;:-.~:~;.:"'.;i,.:::

,:SAITG SESURANCA ~/~ LTnA~

,:SALVAGUARDA - SERVo DE SEGURANCA S/C LTDA

'~"": f:Ufi IiL;-F:E[I() F'UJOL; 1íV2
I; (Cl1 )290-7033

,:SASPE - SERVE APOIO VIS. PATRL. EMPL. LIDA
r! Sf:. f:úBEf:TO eü~ES VICE~HHH I

E~.tadr.:. r: SF'

.:SAVIP - SAO VICENTE SEG.BANC.PATRML.S/C LTDA

;P'II: RUftJO~O RA~AlHOi 950
.: !~!3 ) 6B-7668

CEP,~: 11310-050 Ci~ade,:: SA9 VICENTE

,:SEBIL - SERVo ESPEC. VIGIL. INDl. BANC. LTDA

CENTRO FORM. TREIN. VIGILANTES LTDA.

• ff\,1 ~ !~"'r "!~"t..~
; ~~:õ~ ,~i:'l i(''-.

--====
:SECOP - SERV.ESPEC.SEG.V!G.PATRIML.BANCAR!A

."
. ' .~

'.'"";:':',
~..... '. -.:- ,;

-; .~,

">",
'.> •.~. . ..~, i;

,'. . .~,'. "



.•..

IPRESAS DE VIGILANCIA CADASTRO GERAL
Assoc~adas SESVESP

..SECURITAS - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

====- -
,! SECUR!TY ESPEC., SEG •. E

EEP-. SEG::

.:SEGAME'S - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA •

. : (em) 73-3W,

.:SEGSYSTEM - E"P.SEG~COMPUTADORIZADA s/c LTDA

.: (0123)22-1700 Fa[-Sicile•.: 22 17ao Tel~L.!

.:SEGVAP SEGURANCA NO VALE DO PARAIBA s/c LTDA

.: SRA. CINIRR S!lV!p. Sp,CILOTTI í Contato ••: SR. GILBERTO FRANCO SACIL9TTI JUNIOR
sp..•: RUA SRÜ CÂErH~O DO SUl!Q41 - 3D.ALVORRDA CEP••: 12240-~10 Cidarl~••: SAO JOSE DOS CAMPuS
.: (012)331-4811 331 '~767 331 498~.~ Fa[-Si~ile ••i 331-4982 Jelex•.:

Est?Go •• : SP

.:SEMPRA - SEGURANCA E VIGILANCIA S/C LTDA

.: í p.mp.~iDRE Af:RUn?: Ci\F.i;I1L Cúntalo ••: SRR. HARlp. EP.!lETE D~ SILVA
5p •••: e.PROFESSOR ANGELO CASTROCCI,IS6 B.CllRA CEP •.: 07122-280 Cidade ••: GUARULHOS Estado •• : S?

Fac-Sí€!iJe .• :

.:SEPTEM -.SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.
~.ptr:~ AV~ D~~S t,.:RCO~S U~JIfjF;SJ 3q;! - tEOf'üLD!MA CEPc,: 0531Q-{!vlj Cidaée'rt: Stiú P~UlO
f' i f:11}33~-B68t Fa[-Si~il~~.;B3i-0312 Tel~Xlr~

..SEPTEM - CURSOS nE FORMACAO VIGILANTES LTDA .

.:SERBRAS - EMP. BRAS. VIGILANCIA E SEG. LTDA.

~p.:~:R~t DR. BACELLA~f 9Q2
~ , .••.~~u::;,~ r·~'"

.; ~ \1 •• ; j .;;; -; - r ~..;:.



·:.::.:-
'~ ...:'

.:SERPE - SERVICO DE SEG. P~TRIMONIAL S/C LTDA

.:~~:: . ", - ' ~.... ; " -", .. -

.:SERV - SESURANCP E V!S!l~NC1A S/C LIDA

-.
.:SERVIPRJ - VIGILANCIA LIDA

S~r:.: ~~A (~RDE~~ ARrfiV~RD~! 3091
:~ ~O;,! ;:~13-24;:B Sl~:-t,Ot.(i g!~;-t2:1

~~SERVISEG - SERV= DE VISr E SEGURANCH LTDA

.: { 011)?7~-336e
5F ••• : XXXXXXXXXXYXX

.:SESVI SERVo ESPECIAL DE SEG. E VIS. INTERNAS

sp ••• : PoUÂ TRBRIARES, 66
.: (011 )44Hé20

.:SILCLAR - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA.

.: SR. SIL\'!O DE müERHlú HP.F:trRA i
sp ••• : Sil{; c~vms!m - EâPEGE:Â
.: ( 011) 6üH~66

Co~tato.%: SR~I S!tVANA DE FleU~REDG fE~REIR~ ~DURA
CEP~:: 07044-000 Cidade~f~ GUARULHOS

Fac-Sí~ilp•.: bOí-74J5 . Ieler •. :

.:srSTEMA - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

.: IifHúfHü THA~Ef; fUmS !
5p ••• : AV. PACAE~BD! 125~

.:SITESE - SIST.TEC.SEG. E TRANSP.VALORES LTDA

SPt: ~; RUA tÜHR &ER~BIHE P'gF;CH~D~ 5~(!
c: ({111 }e7{-~!973
==============================================================================._=====
.:SL - SERV.ESPEC.EM SEG.PATRrM~.S/C ~TDA

.:S~MAC - V!GILANCIA SESURANCA AR~ADA S/C LTDA

,: ~C1B9) 21-!1?5

" "r .••.•..•..••',.)' .• ~'.--.~ .,_.~.- •••• ,., •• ,. • ."~ •.••.• ~".~ ••. ,~.~.~ •••••••••••••.. ,'o ., -,., '.~" '

~~~~il~j~iigBJ$l-~~Mfói?;ó'é{~:,;;;~2;;i:;,j;r;~<»; xrX (.'. '"



·..~,

IPRESAS DE VIGILANCIA s
Assoc~adas SESVESP

,:SP INTERSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA .

.:SPV - SERVICaS DE PREVENCAO E VIGIL C r r»~'I lo-

'S~'n, ~ ~1!H~FD~·;SDr!l'~F\1~:17~;rI ::LI~?:?;
, f {i~~lr.~,r,_r~QC~

,~ \ \: •• .:.; :.••• ~. ~'" l'

.:STANDARD S/C LTDA. SEGURANCA PATRIMONIAL

'sp::,: R~~ PONTA ?DRA, 1223 - ~LTO 9A lA~A
r~ {~!:}e32-12CO 862 5ZZ2

CEP~I: 05058-0Ql Cidade.,: SAG PAULO

CEP,.: 03112-000 Cidad~.,: SAO PAULO XtJ9i.:STAY WORK - SEGURANCA s/c LTDA
COÍlt~to •. : SR. tíHü~ICIü ELEBRlfiO DE CRSTRíl

.: ( vl1l292-9026 Ielsr .. :

.:SUDESTE - SEG. E TRANSP. DE VALORES LTDA

.: SR. MlTOilIO CARLOS 6ERAISSRTI í ,iMO HNZICUR'D/DHHSE DE A~Dm Contato .. : SR.CAEU:f.m ROBERTU JUNIOR
·sp•••: RUp. DO BOSQUE I 36q - BHRP.A FUNDR CEP ••: 01136-000 CidGde ••: SAO PAULO E5t~do ••: SP
.: (011 iS25-6422 825-5744 825-6264 825-9332 fa(-Sí~ilf••: 82é-l96Q Telex ••:

~S~IU"! RUA Of~ESTES DAL~RSn s240~!
,: ( C16}727-Z969

CEP •• : 14~09-IOO Cidade ••: FRANCA
fa(-Sí~ile ••: 727 2969 r~l~I.. :

Estado •• : S?

.:SEGURANCA E VIGILANCIA SUDESTE LTDA.
:.: SR. ~ARCO REGIS CGP.DEIP.flí Contato •. : Sf:. JULlTi\ CALmO COf:I!mü

.:SUPORTE - SERVIcas DE SEGURANCA LTDA

:.p UI; PJENIDA FP:R~{CI stn ~F,rHr:Azza! 9€!
. ~ { (:11 }S72-~::t.3 372-~173; Fa(-S~~ilPt~!271-3537

.:SUPRE"A - SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA

.:TAU-SAN FRANCISCO - SEG~ VIS.ESPEC. S/C LTDA



PRESAS DE VIGILANCIA

----------.-------------------------------------.;:=- ===
.:TENDENCIA - E~PRESA DE 5EGURANCA S/C LTD~ .

.,. '.'-- .,,.-,,--' ~,... .,...-,.. .- .. .,.-
•. , - "._ .• ' .• ,0'0· •. . " .." .: ~"',., ~_.""'" . . _.' - :..."".:.-

".-i-'.'::;--.
: \.'.:.. ,.

-_._. __.:.::.:::::.:...~--==:.:-

.THOR - SEGURANCA SIC LIDA.

: : r:; j ',pt)L_t}i;!:,
:; • " __ /1,.":"'1,." ,' .•..•

,:TRAINING - DE FOR" RECICLAGEM VIS S/C LIDA
~ :r, t::~.~=-"'.~7,-;

: :"'. -,_!"" ::..

.:TRANK - EMPRESA DE SESURANCA S/C LTDA.

:TRANSBANK - SEGURANCA TRANSP. VALORES LTDA.

;Ptt.: RUA GUAIPA, 729 - VILA lEOPOLDINA
.; (011 )BJl-46~4

:TRANSFORTE - SAO PAULO VISIL. SESc LTDA

.>;
:TREZE LISTAS - SEGURANCA VIGILANCIA LTDA

:ULTRA SERV - SEGURANCA E VISILANCIA S/C LIDA

: '0.: ....• ,:;..::.." +, •• ':":;,.'

:UNI FORCE - SERVICOS V~ SE2URANCA LTDA
- --.,. ':..-_.-:.. -' :. ,".'. '"' : ~: '•.:.



PRESAS DE VIGILANCIA
Assoc~adas SESVESP

.;V=Wr-A - VIGIL:- t:" C'C"C
;._ ~,-:.-.' c PATRIMONIAL S/C LTDA

-====
,! VANGUARDA - SEGURANCA E VIGILANC!A LTDA.

,:VANGUARDIA - VIGILANCIA E SEGURANCA LIDA

,:UERZANI E SANDRINI - SEGURANCA PATRL. LTDA

~pt n: tUf; t!HS PIT?;~mUEH~?:S~ t,2,
.: (Cl! )~jZ-e4~~:!

,;VIS BANK - EMP. VIS. BANCARIA COML.INDL.LTDA
Contatc~:: SRAr IVETiE LUZIA lEKE AlERAN

Estado .•; S?
.; ( 011 )94H361 Telex .• :

,:VIGESC ~ CENTRO DE FORM. DE VIGIL. LTD~
.: SR. RuBEm ~CHRMm I
ip ••• : AVENIDA EUlEBIO ~AI0SG!730
,: íOl1 )279--9258

CEP •• : 011SHZO Cidade,,; SilO PAULO
Fac-Sí~ile •• : 2117-541 Telex •• :

Estado •• : Sf'

.:VIGILEX - SERVo VIG. E SEGURANCA LTDA

.: SR. Di1P.Cl JORGE DE líOR!iES I RfHONIG CRRLfiS FF:OTIi HEm Contate •• : SR. DARCi' JúF~GE DE HOf;RE5!Ií~RCüS Ií!lRiiES
ip ••• : LARGO PADRE PERICLES, 48
,: i\-11 )82H7U

CEP •• : 011~6-0qO ridad~ •• : SRÚ PBULO
Fac-5íilile •• : 824-m3 Telex,,:

,:VIGOR - EMPRESA DE SEGURANCA E VIGIL. LTDA

,:VILLAGE SEGURANCA ESPECIAL S/C LTDA

.: (0123) 22-9166

,:VIP - V!GI~ANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA
W',,::,~;, r I! xn:n:xrn:

.: (011)290-1864 292-B67q 434-0427



PRESAS DE VIGILANCIA

.,VISA - VIGILANCIA E SEGURANCA S/C LTDA
-
•..: "..: •. u

::: i" ~ ,

',"' 1". -;w ~"':1.,-.'

-
::::.:.•.~'..:...:, n

.~~E~PJNS - CURSO FJR~r TREIN. VIGIL 5/5 LTDA

'r.:",
".:;'

\

r'



PODEH JUDICIÁRIO '
JustiÇ;l do Trabalho - 2 ~ Região

PROC. TRTISP 'ffOlM..A

CEBUDÃO /)1JULGA}{&!!JP

)COLEnVO

N1I($): FodftfllÇloPtofIuionM do$ TtJlbalhMJotes em SelViço., eM &tguf'l~8,

, Vlglllttelll, CU~ tJe FonnttfIO, Tltlt~potfe,de V.!q"". Sl,guflnj' Po$It»I, .
Slmllare, c' HUt AneXQ$ e Afins do EMIldo dtt Sjo P~,Io; Sindlcltlo dfu' .:~

• • h

TtabMh«kJ,., tm s.gtI,.~e,Agtntel em S~rt~., VlglIlncM, StIV~, ';

AcJnrnim./voI, T6cnlcM. CUfIM (j(t Fotrnaflo, EIPf'C/.JIz.,1ó em Sttgu,.nçQ
'MUI Anti(OI. (HfII,. Mn' e A4~ImJhadol m Art,.qutlflJ, RogIIO' outI'M

14.
~): $lndJcsto C~ E~ de ~nJIlftl., Vlgllênç/. fi CUr.t().I ~ F-ormeslo ~

E$flldo de ,SIo ~Io· SESVESP

Julz(t) AUR!UO CARj,OS /')f 0f.J\JeIRA
Julz(a) JOAO CARLO.!: DE ARAWO
o.IIgnedo: Juiz( e)
, o Julrl-mento: Julz(lI) l'oAo CARLOS DE ARAOJO

w. Dl(t) OICSANA AlIJ. 8OLDO
" pam no }U/oll.trento CII Exmo.s. Sn. .hJáflJ: JOAo CARLOS' DÉ. ,-.RAMo AURÊLIO :.:
S DE OLNElRA. ARGfiMIRO GOMES, WAL TER VETTORE, NELS()N NAZÂR, VANIA '.

"lOS E JOsE ROBERTO VINHA

rADO DO JUl.oAlt/lEHr(): Por ~ de vot~, oxÇlu/1do prNel.rtit feito o SlltdIcIIto .:':,. . . " ~
~ Optmfclonall • Adtmnllflflt/vw di, Empre," de SeQuflf)f6, V~P/IIInC" • r,.n,po.!1e , .
fe$ do Estlldo do SIo P8U1o tt hotrIoIog#JrIl'IftJgItIlmantc o lICOIdo de n~l.e5lW85,pllrtI que .. :.

••. ". I"

I MUI .teltfn '-flal$.çOm'NTntl fundll".ntaglo do voto. Cuntu. pol.4 parlt~. ~ o v.lof ora .....
o de R$ 4.500.00 (qutllro mil e quin".nt<u 18.'1). ••• Hri ~ ••• - ••• frlIit •••••• -- - IHHI --



PODER JUDICIÁRIO
.Justlça do Trabalho - 2 ~ Região

Foh: 2
PRI)C. TRTISP tt"IH-A .

SIo P.ulo, 'dejunho do lot16

()Ê8ôRA~~
SECRETARIA



_..--'

e

EXl\~lO. SR. DR. JUlZ PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL

DA:lll REGIÃO - SÃO PAULO - SP.- .

P•.•oc, TRT/ SP DC. tf) 189/96 - A

o SllJicit ac11.) SESVESP
SINDICATO DAS EMPRE~AS DE SEGURANÇA,'
VIGILÂNCIA E CURSO DE }1UKl\-L4CÁO DO ESTADO
DE 5i\0 PAULO

Os Suroitantes - FEDERAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABAL1IADORES EM SERVIÇOS
DE . SEGURANÇA, VIGILJtNCIA, CURSOS DE
FORJ\ttI\CÃO. TRANSPORTE DE VALORE-ª.t
SEGURANÇA PESSOAL, SIl\-lIlrARES E SEUS ANEXOS E
AFINS DO ESTAnO DE SÃO PAULO; SINDICATO DOS
EMPREGADOS OPERACIONJ\IS ADl\UNISTRA TIVOS
DAS El\-IPRESAS DE SEGUHANCA, VIGILÂNCIA E
TRANSPORTES DE VALOREB DO ESTADO DE SÃO
fAtJLO; e outros 18 (dezoito) SINDICATOS
PROFISSIONAIS DOS lRABALHADORES DA
CATEGORIA RESPECTIVA (de ARARAQUARA E
REGIÃO ; BAURU E ,. REGIÃO ; BEBEDOURO,
BARRETOS E REGIÃO ; CAJ\-1PINAS E REGIÃO ;
GUARULHOS E REGIÃO ; ITAQUAQUECETUBA.
l\1AIRIPORÃ E ·REGL4.0; .JUNDIAÍ E REGIÃO ;

.rLIl',.lElRA E REGIÃQ; OSASCO, REGIÃO E VALE DO

••



RIBElRA;_. PIRACICADA :8; REGIÃO: PRESIDENTE
PRUDENTE E REGIÃO; RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO:
SANTO ANDRÉ E REGIÃO,; SANTOS E REGIÃO~ SÃO
JOSÉ DOS CAl\1POS E RE.GIÃO; SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO E REGIÃO; SÃO PAULO CAPITAL; SOROCABA
E REGIÃO), que em conjunto representam a categoria
profissional no Estado de São Paulo. por seus respectivos
advogados e bastante procura dores, nos autos do Dissldio
Coletivo. chegam 8 uma composição amigável. nos seguintes
termos e cláusulas, pelo que, requerem ao final, face no que
manifestam suas vontades em COjT1Umacordo:

Q.ldllsula 1~-ABRA1VGÊNCIA - BEIVEFIC1Áill OS

As normas e dispositivos do presente instrumento abrangem a- categoria
profissional representada e beneficiará todos os empregados das empresas de
segurança, vigilância, cursos de formação ele vigilantes, segurança pessoal
privada, assemelhados ou eimllares e afins tIO Estado de São Paulo, atualmente
em atividades, e os que vierem a ser admiti dos na vigência do Instrumento
Normativo, estendendo E;CUS efeitos por igual, às empresas que vierem a se
constituir (lU instalar no período;

Parágrafo único - Ficam expressamente excluídos do presente Acordo os
empregados, inclusive vj8i1mlte~, de empresa~ de TnUlf:!polte de Valores.

ctausut« za - PISOS SALARIAIS

o Pis c) salarial, ou salário de ingresso d••)E:! vigilantes, é fixado em R$401,50
(quatrocentos e um reais e cinquenta centavos'. mensais. O novo valor vigorará
n partir de 01105/96, com equivalência de 1/30 (um trinta avos) para um dia e
1/220 (um duzentos e vinte avos) para uma hora normal de salário.

§ 1Q - Os Pisos salariais somente serão devido; aos empregados maiores de 18
(dezoito) anos de idade.

§ 2° - Serão abertas novas negociações coletlvas, visando reajustamento
salarial, na hipótese da inflação atingir Q índice de 200/0, durante o período de
vigência, deste Instrumento Normativo.

(
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C[túuula)« - RF..AJUSTAftIEI\7'O SALAIUAL PROPORCIOl\'AL

Aos lmlj.1re.ga.dos admítldos Al-'ós O1J0.'5J95~ respeitado o piso Salarial, o
reajustamento será proporcional à base de 1/12 (um doze avos), por mês, ou
fração superior a 14 (quatorze) dias, até o limite, do salário atuallzado de
empregado exercente da mesma função, admitido na empresa anteriormente a
01105/9.5;

Parágrafo único - No. hipótese de não haver paradigma ou em se tratando de
empresa constituída após a data base, o reajustamento será de 1/12 (um doze'
avos) por mês ou fração superior a 14 (quatorze) dias,

CldJ1.5U}.(t4
a-REAJUSTAMENTO PARA O PESSOAL ADJ11lNISTRATIVO

E CURSOS DE FOIÜ1ACÃO

o Piso Salfirial~ ou salário de ingresso dos empregados administrativos, assim
entendido como sendo todos aqueles que não são classiflcados como vigilantes
IH\ formn da Lei 7.102JR~. 9..Rt-:,1./~4. Co 9.01 '1/PS, ,l1du~,:v" Vt:i ~Ulj.ll'~SU\.lO" ctn

CUrSQE:de formação) a partir de 01/05/96: é fixado em ~301)14 (trezentos e
um reais e quatorze centavos) mensais, com equivalência de 1/30 '(um trinta
avos) para um dia e 1/220 (um duzentos e vinte avos) para uma hora normal de
salério:

§ IQ

- Até fi. parcela equivalente à,8.5 (oito e meio) sa.lários mlnimo$) em
maiol96, fica assegurada a todos os empregados administrativos, o reajuste
previste na cláusula 2'\ "caput", deste Instrumento Normativo, Fica
estabelecida ti livre negociação, diretamente entre empregados e empregadores,
para fixação dos níveis de reajuste para as parcelas excedentes de 8,5 (oito e
meio) salários mínimos vigentes em maio de 96. bem corno o reajustamento
proporcional daqueles empregados admitidos após Ol/05195~

3

C/állSt'da. 5" - SALÁRIO DO SUBSTITUTO

Ao empregado que substituir outro de salário superior, em qualquer função.
será pago salário igual o do substituído, salvo SB a substituição ocorrer em
virtude de férias ou licença médica do substituído, e por um período máximo
de 60 (sessenta) dias;

"
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cuuea« 6a ••JORNADA, HORAS EJ\TRAS fi COJllPENSACÃO

Nos termos do Artigo 70 Inciso xm. da C.F., de 1988, a jornada de trabalho
dos empregados abrangidos peta presente ínet umento N()t'UU1.lÍVO, não poderá
ser superior a 220 (duzentos e vinte) horas mensais, para efeitos salariais ..-"..... ---

, Parágrafo 10 • As primeiras 44 (quarenta (3 quatro) horas extraordinárias
mensais serão contrnprestadas com O adicional de 100/óe as demais superiores
a estas com o adicional de 80%. Para que as empresas tenham condições de
adaptarem seus contratos com os tomadores de serviços. fica estabelecida que
a majoração do adicional de horas extras de 50% para 70%, e 80%, quando
couber, nos termos deste parágrafo, só vigorará a partir de 10 de setembro de
1996, inclusive. Até esta referida data, as horas extras que ultrapassarem o
limite previsto no "caput", serão consideradas extraordinárias e remuneradas
com aorescirno de 50 ~%(cinqüenta por cento), nós termos do inciso XVI, do
supra mencionado disp •..)~itivo Constitucional, desde que a jornada de 12x36
(doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso) não se] a implantada
até 10 de setembro/vô .

PnrngrRfo 20 - O di~po~tQ no "Cftput" dessa cláusula incidirá inclusive nos
casos em que forem estipulados turnos fixos de trabalho, assim considerados
aqueles em que o empregado trabalhar sempre no mesmo turnorexemplo: das
06:00 às 14:00 ou das 14:00 às 22:00 ou ainda, das 22:00 às 06:00 horas);

Parágrafo 3° • Nos termos dos Artigos 59, 3i2 e 376 da C.L_T. e mediante o
adícionnl em vigor na época da prestação dos serviços, a categoria profissional
conoorda em prorrogar a jornada diária de trabalho, a fim de atender as
necessídades da atividade desenvolvida. Entret.anto, nos termos do parágrafo do
mencionado artigo 59. o adicional não será devido se o excesso de horas em
um dia for conipensado pela. correspondente diminuição em outro dia, de
maneira que não exceda a jornada de trabalho semanal ou mensal .

Parágrafo 40 - Pelo presente instrumento normatívo, fica facultado, às empresas
de segurança e vigilância, a implantação da jornada de 12 x 36 (doze horas de
trabalho com trinta e seis horas de descanso), desde que observado o limite da
jornada mensal de 220 horas, para os efeitos salariais.

:
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!-Considera-se já remunerado o trabalho real izado (H')~ domingos e feriados
que porventura coinoidamcorn a escala prevista no parágrafo 4°. face à natural
compensação das 36 (trinta e seis) horas seguintes, destinadas a descanso.

!!.Em virtude da implantação da jornada de 12 x 36, na hipótese de ocorrer
supressão das horas extras prestadas pelos empregados, durante pelo menos
um ano, a indenização prevista no Enunciado n" 291 do C. TST será indevida,
desde que hnja manutenção do emprego por um ano d08 respectivos
empregados, contada da data inicial da referida snrpressâo.

fi -Q empregado que der motivo para seu despedimento, seja por iniciativa
própria, desejando a rescisão do contrato de trabalho, seja por dar motivo à sua
dispensa por justa causa. se sujelta ao efeito de não fazer jus à referida
indenização e lógica e consequentemente redur.dar prejudicada a manutenção
do emprego, previstas no inc. TIretro, desde que a dissolução do contrato de
trabalho seja homologada. no respectivo Sindical) Profissional..

NOI~ tCl1110S do disposto no Artigo 61, da CLT. as empresas ficam obrigadas a
conceder uma folga semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para
descanso do vigilante .. assegurado o descanso do dia de domingo, pelo menos
uma vez por mês, exceto quando a escala de trabalho for 12x36.

IV - ousndo houver dissolução -de contrato de prestação de serviço entre a
empresa empregadora e a cliente • tomadora dos serviços de vigilância e
Segu ranço , torna-se indevida a manutenção do emprego, sendo indenizado de
forma proporcional Q período restante à. manutenção do emprego, se houver.

CMwru.la 74
• DESCANSO SEAfAJ'lA.L

§ 1/1 • O descanso semanal remunerado e os feri ados, ambos trabalhados e não
compensados, serão remunerados com acréscimo de 1000/0 (cem por cento)
sobre a remuneração simples das horas trabalhadas. A ocorrência da referida
hipótese, não se configura como sobrejomada para efeito de horas extras;

§ 2" - A remuneração do DSR e do feriado. não compensados • seré refletida
nos pagamentos de férias e 130 salário dos. empregados, inclusive quando
indenizados;

§ JfI - No caso de falta~ sem justificativa, por parte do empregado, fi empresa
poderá descontar (1 DSR respectivo, sem prejuizo da dedução das férias.



Cf.rill.fllla 8a·ADICIONAL NOTURNO, JOR 'VADA E REJl1UNERA(;.ÃO

Observado o disposto no Parágrafo primeiro, do Artigo 73, da CLT, todas as
horas de trabalho noturno serão remuneradas com adicional de 2Ó% (vinte por

.cento) sobre o valor normal da hora diuma, sendo este obtido pela. divisão do
salário mensal por 220 (duzentos e vinte> horas, e constará de título
individualizado no comprovante de pagamentos.

cuusut« 9tl
- REFLEXO DE HORA.S E)(TRAS E ADICIONAL

lVO.TORNO.

As empresas deverão fazer incidir o.média das horas extras, quando habituais,
e do adicional noturno, para cálculo e pagamento das férias. 130 salário e
descansos semanais remunerados devidos no: empregados, inclusive quando
indenizados.

QtJHS1l1.a.l0 - REFEIC(J&' E DESCANSO

Para fins de repouso e alimentação, consoante o Artigo 71 da CLT, as
.empresas se obrigam à. conceder um interva lo mínimo de uma hora diária,
ficando vedada a permanência do empregado 110 seu local de trabalho. ou outro
incornpallvel com a higiene e o conforto pesso al, corno o interior da cabina ou
guarita;

§ I" - O período de repouso e allmentação n10 será remunerado, exceto nos
casos em que os serviços ou a empresa não permitirem o intervalo mínimo de
uma hora, em que será considerado de efetivo oxerclclo e será pago como hora
extra;

§ .zc • Na prorrogação da jornada diária, entre o término do período e o início
da Pl'Ol1'oguÇl\Q. haverá. um período de quinze minutos para repouso e
alimentação;

••
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§ 3Q - Nos locais de trabalho dos empregados, inclusive dos vigilantes. as
empresas manterão condições compntíveis para J repouso e alimentação. bem
como a troca e guarda de roupas e pertences.

Cláusula 11- CONTJ1.0LE DO [-[oRARIO DE' TRABAL//O

o controle do horário de trabalho dos empregados poderá ser efetuado através
de cartão ou livro de ponto, ou sistemas nomputadorizados com cartão
magnético. Para os empregados que trabalham fora da sede da empresa será
fornecida cópia do relatório das horas trabalhadas no mês, ou ficha de controle
externo (§ 30, Artigo 14 da. CLT)~

Parágrafo único - A empresa que desejar, observados os procedimentos da
Portaria nQ 3.082, de 11104/84, do MPTS, poderá dispensar os seus
empregados da. marcação do ponto, no início ou término do intervalo diário
para repouso e alimentação.

Cláusula. 12 - JOM~tDA DO PLANTOl\'lS(TA - DISTRIBUIÇÃO DE
!:QSTOS E DESPESAS CO~f TRA.NSPORTE

Os vigilantes quando à di~posição do plantão, e não escalados para
substituições, cumprirão jornada normal de trabulho, sem prejuízo salarial;

Parágrafo único - Aos plantonistas destacados para algum posto, as empresas
se obrigam a fornecer, gratuita e antecipadame nte, o numerário necessário da
condução de ida e volta pará o local de trabalhei.

CMJ1Sf.da 13 - SEG1!RO DE ,"IDA AOS EAfPREGADOS

Preservadas as condições mais favoráveis já existentes na empresa, a todos os
vigilantes fica assegurada uma indenização por morte. ou invalidez permanente
ou parcial. A indenização por morte acidental do vigilante será de 26 (vinte e
seis) vezes o Piso Salarial do mês anterior ao falecimento. Pura os casos de
invalidez permanente ou parcial, a indenização será de 52 (cinqüenta e duas)

lo



vezes o valor da Piso Salarial do mês antes íor, obedecido o disposto na
Resolução CNSP 05/84~

§ 2" • Por ocasião da data-base, as empresas farão as anotações na CTPS de
todos os empregados, e 110 decorrer do exercício atenderão a todos aqueles que
soli citarem as anotações. A CTPS do empregado, assim como outros
documentos, serão recebidos e devolvidos pela empresa em 48 (quarenta e
oito) horas, sempre contra recibo.

§ r . Os valores decorrentes serão pagos fi cônjuge ou dependentes do
empregado, ou à pessoa beneficiária mediante comprovação como tal, e serão
quitadas num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da entrega à seguradora
da documentação completa;

§ 2° • Para comprovação da contratação do seguro do vida em grupo bastará
apresentação de Contrato de Seguro com empresas do sistema, de livre escolha
das Empresas Contratantes, e que especifique apenas que, como segurados,
esmo compreendidos lodos 08 Empregados,

Cléustüa 14 - PROFISSÃO OU CARGO - lrEGISTRO OU ANOTAÇ.40
lVA CTPS

A~ empresas farão registar na CTPS, a profissão, o cargo; ou a função dós
empregados (vigilante, líder de vigilante, inspetor, encarregado, etc). vedadas
expressões como vigia, guarda, ou outra qt e descaracterize a atividade
exercida;

§ I" • Na carteira de trabalho do empregado promovido de cargo ou função, ou
transferido de localidade, serão também anotadas fi novo condição com a data
respectiva, além do aumento salarial a que fizer ~us;

Qdd!l.sula lS - REMUNERAÇÕES DIFERENCIADAS

Em razão de postos especiais contratados, ou em decorrência de contrato com
clientes que assim o exijam, as empresas pagarão remunerações diferenciadas
aos seus vigilantes, condições estas que não serão objeto de isonomia para
outros que trabalham em postos sem essas oa racterísticas ou em empresas
diferentes; r

8
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Pl."ll'ágnlfo único - As empresas poderão manter e pagar salários diferenciados,
mediante critérios profissionais, respeitados os pisos fixados distintamente.

fltÚlsu[1l16 - TRANSFEMNCIAS DE~fUNICJPJOS

A transferência de empregado para município diverso daquele em que tenha
sido contratado) poderá ocorrer mediante acordo bilateral, e vantagens salariais
nunca inferiores no disposto no § 3~,do Artigo 468, da CLT.

f;lâJlslIla.17 - CONTRATAÇÃO DOS SAL!4 RIOS J.lfEl\~~AIS

Todas R~ empresas manterão os seus empregados da categoria profissional
exclusivamente mediante salários mensais, 'Iw edada a contratação e o registro
como horista, diarista, comissionista, ou outra modalidade. .

Çldu,ttU4 18 - FORtl:lA DE PAGAlVlENTOE FEC1lAJHENTO DA FOLIlA
il·fENSAL

Para fechamento da folha salarial será considerado o período entre o primeiro e
(1 último dia do mês, dando-se a quitação de todos Os créditos respectivos no
máximo até o quinto dia útil domês subsequente ao vencido;

§ r ~Quinzenalmente, as empresas poderão conceder aos empregados que
solicitarem, um adiantamento dos salários mensais;

§2~ • Os pagamentos efetuados por ordem bancária ou cheque, serão liberados
8()S empregados até o quinto dia útil do mês sllb~equente ao vencido,
atendendo ao que dispõe liPortaria 3.281, de 07/12/84, do MTPS;

§ jO. As empresas que não efetuarem a quitaç ão dos salários, até (1 quinto dia
útil do mês subsequente, ficam obrigadas ao pegamento atualizado pelo
indexador oficial em vigor. e ainda de uma mu :ta de 1~/o(um por cento) por dia
de atraso, limitado ao mâxímo de 30~/~ (triUf,n por cento) calculada sobre o
montante da remuneração mensal já corrigida, em favor do empregado, além
das cominações de lei;



Ctâusul« 19- DESCONTOS PROIBIDOS

§ 4C
- No caso da empresa optar pelo fechamento da folha, em data anterior ao

último dia do mês, pagará as horas extras e noturnas remanescentes, em valores
atualizados pelo salário do mês do efetivo pagamento.

Consoante o Artigo 462 da CLT, as empresas fiCIDTl proibidas de descontar dos
. salários, ou cobrá-los de outra forma, todos os valores correspondentes a
uniforme, roupas ou instrumentos de trabalho, (I em especial. referentes a armas
ou outros instrumentos arrebatados de vigilantes por ação de crimes praticados
nos seus locais de trabalho, ou nos trajetos de ida e volta ao serviço.

P''Jl'dgrafo lII11co • A G0111.IJ1 uvaçãu UU crime perpetrado nestes casos se fara
mediante o registro perante o órgão ou membro da autoridade policial da
localidade;

Qrfusula. 20 - COftlPROVAlVTES DE PAGAJ~fEl\rTOS E DOCUft;fENTOS

As' empresas se obrigam a fornecer comprovante mensal de pagamentos em
documentos único contendo: (l nome da empresa, o do empregado, salário
mensal, (1 número das horas extras e das horau noturnas trabalhadas no mês e
suas respectivas remunerações; com os seus reflexos pela média das horas
extras, se trabalhadas habitualmente, nos DSF..s, (1 valor do FGTS, o salário
família, o descanso semanal e os feriados trabalhados e não compensados e
demais títulos da remuneração mensal e individualmente os descontos da
previdência social, IRF, contribuições às ertidades sindicais profissionais,
consoante a lei e o presente instrumento. a pensão alimentícia se houver e
descontos previamente autorizados pelo empregado;

i

I

CMIL51ua il - A UXÍLIO FUNERAL

§ 1Q - Ao acolher 01.1 entregar algum documento, inclusive atestados e
justificativas de faltas, as empresas ou seus prepostos, se obrigam a firmar
recibo respectivo ao empregado;

§2~- Toda empresa que utilizar códigos para. registro dos créditos e descontos,
identificará no anverso do mesmo documento, cada título que corresponder aos
códigos, de forma n tomar compreensível a tradução;

lQ



Parágrafo tfJ1J.l..'O • Na medida do possível, as empresas cuidarão junto a
autoridade policial pura que O vigilante, ao ser preso, tenha garantido o direito
assegurado no inciso fi, do Artigo 19, da Lei 7.1 02/83, ou seja, cela especial;

I
!

i
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Independentemcllte das indenizações securitárins e dos direitos e beneficios
assegurados em lei, no caso de falecimentc de ernpregadosras), a empresa'
pagará um auxíllo funeral de 1,5 (um e.meio) piso solaria I do categoria vigente
no mês do falecimento, inclusive àqueles que estiverem afastados do trabalho
por doença ou acidente e/ ou outros motivos 8J nparados em lei;

Parágrafo único - O auxílío funeral será pa~:o UI) prazo máximo de 10 (dez)
< dias do falecimento às pessoas herdeiras 011 beneficiárias do empregado(a)
devidamente qualiffcada como tal.

CttúlStU4Z2 •.ASSISTÊNClA JIJRÍD1CA PELAS EJtfPRESAS

As empresas se obrigam fi prestar aselstênoia jurídica, compatível e gratuita aos
seus empregados vigilantes, quando estes incidirem na prática de atos que os
levem a responder por ação judicial, quando em serviço e em defesa dos bens
p<l.trimoniais, ou dos interesses e direitos da entidade ou de pessoa sob sua
guarda, desde que o mesmo não se desligue "O luntarlamente da empresa Oll por
justo motivo.

Q'dusula23 -ASSENTO NOS LOCAIS DE lRABALI-IO

Observadas' as normas da NR 17, instituída pel i Portaria n(l 3.214, de 08/06/78,
do MTPS, com a nova redução da Portaria 3.751: de 23/11190, as empresas
ficam obrigadas à. colocação de assentos adequados para o descanso dos
vjgilantes durante as pnu$ª~ que os serviços oemítírem nos locais de trs.'lhAlhl'\:

ClfÚt.f1l1a24 - TREINAil1ENTO DOS ,qGIL/.!NTES

o treinamento dos vigilantes, será sempre pOI conta das empresas sem ônus
palra os empregados e, neste caso, o beneficiário permanecerá no mínimo um
ano na empresa que custeou o Curso. Caso, untes de um ano na empresa o
empregado se demita, ou seja demitido por justa causa caracterizada, deverá.r

I

I
; :

i
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Parágrafo Únic:o - Poderá fi empresa descontar do empregado o fornecimento
da vestuário excedente ao previsto no "oaput".

reembolsar a.empresa na base 1/12 (um doze avos) do piso atualizado por mês
IÜ\O trabalhado, assegurado o mínimo equivalente a metade do piso;

Parágrafo Único • Na hipótese de reciclagem t oonforme dispõe a Lei
~'.102/83, o vigilante deverá permanecer na empresa por um período mínimo de
6 (seis) meses. caso não permaneça, deveré (I mesmo reembolsar a empresa
na base de 1/6 (um seis avos) do piso atualizado por mês não trabalhado,
assegurado o mínimo equivalente à 1/4 do piso salarial.

{:láusuJa 25 .• UIVIF{JRAJES, ROUPAS E I1VSTRlJAfEIVTOS DE
TRABAL.HO DOS VIGlLA1VTES

Na vigência do presente Instrumento Normativo, as empresas se obrigam a
fornecer intelramente grátis os uniformes, roupas e instrumentes de. trabalho aos
vigilantes, sendo duas calças, duas camisas. dois pares de sapatos ou coturnos,
uma gravaía, um quepe completo, um cinto e coldre;

Ç;/dusllla 26 - CRACHÁ

o empregado que tiver o seu crachá extraviado deverá comunicar a autoridade
policial. solicitando lavratura de Boletim de. Ocorrência, além de comunicar o
ocorrido ao seu superior imediato. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. onde
nesta oportunidade deverá. entregar cópia do r espectivo Boletim de Ocorrência
ou respectivo comprovante de qU0 houve a lavratura do mesmo. sob pena de
punição dísolplinar de cada empregador. O e..npregador dará recibo da noticia
recebida.

Çltfu.sula 27 - ESTABILIDADE PllOI/ISÓlUA COM AS GARANTIAS
.§.'ALARIAIS

' ..
As emprresas asseguram estabilidade provisória com direito ao emprego e
salário integrais. salvo em caso de rescisão por justa causa. fundada nos
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motivos do Artigo 482 da CLT~ ou término de contrato de experiência ou
apredizagem nas seguintes condições:

a) li empregada gestante, desde o inicio da gestação e até 60 (sessenta) dias
após o término da licença maternidade;

..
li) aos empregados em idade de prestação do serviço militar desde a sua
Incorporação às Forças Armadas, inclusive tiro de guerra, e até 30 (trinta) dias
ElpÓS o cumprimento daquela obrigação;

c) aos empregados membros da comissão negociadora, por período de 180
(cento e oltenta) dias, a partir de 01105/96, ruediunte urna relação nominal dos
nornesentregue ao sindicato das empresas;

f;(fÍIlSUltl 28 ~PREENCJllAlENTO E FOIU\'ECIlIfENTQ DO A.A.S. E DA
B·S.C.

o A.A.S. (Atestado de Afastamento e Salários) e R.S.e (Relação dos Salários
de Contribuições), serão entregues aos empregados a contar da solícítaçno, no
máximo em:

8) !Ú (dei) dias para fins de auxílio doença;

b) 15 (quinze) dias para fins de aposentadoria;

CláJlsula 29 - CONCESSÃO E PAGAA1EIV1V DAS FÉlUAS AIVUAIS,.-nrnn _

A.s empresas se obrigam a comunicar aos seus: empregados com 30 (trinta) dias
de antecedência, a data do início, e o perlodc das férias individuais, as quais,
bem como as coletivas, não poderão ter o seu início em dia de sábado,
domingo, feriado, ou já compensados;

Parágrafo único - A remuneração adicional das férias fixada em 113 (um
terço), no inciso xvn, do Artigo 70 da Constituição Federal, será paga no
início das férias individuais ou coletivas, com base no valor pago a título de .'
férias. aplicando-se também esse critério por ocasião de qualquer rescisão do
contra!n nt': trabalho. jndlJ~iv~ "!oll"~ I't.,·;n"l .•,~ •••.•..; •.Ift.••.•••. _•._.•• :.:.t ... _:.....:.-..:. .__
fflSCIsoes por Justa causa, e as férias propo rctonais nas demais rescisoes a
qualquer título, quando houver;

I .
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CláJl$lrda 30 -ATESTADOS lJ-IÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Os atestados médicos e odontológicos serão reconhecidos pelas empresas. paro
justificativas de faltas e atrasos, quando firmados por profissionais da
previdência social ou por proflssíonais que atendarr 1'010 convênio firmado com
a empresa e os seus empregados e/ou contratados pelos Sindicatos dos
Etl1pre:8(ldo~.ou pelos próprios empregadores;

Cltf.u:mla.31- FUSÃO OU Il\,rCORPORACÃO DE E?J-lPRESAS

Ocorrendo a fusão ou fi incorporação de empresas serão mantidos os contratos
lndividuais de trabalho existentes, sendo as cláusulas contratuais mais
benéficas incorporadas aos contratos de trabalho de todos os empregados,
nsseguradas a isonomia salarial, (I tempo de serviço e tratamento igual a todos
os empregados; .

Cláusula 32 • DISPENSA DE ElYfPREGADO DECORRENTE DA
DISSOLUclo DQ CO;VTMrO DE PRESTAC;'1q DE SEnVICO ÉNTIm
ri EM~PRESAE!t1PREGADORA E SEU CLIEN'[g .

Na ocorrência de dissolução do contrato de prestação de serviços da. empresa
empregadora com seu cliente será dada preferêncis de admissão dos' vigilantes,
pela empresa beneficiária do novo contrato do cliente;

Cláu5ula.33 - DElt-nSSÃO - CARTA AVISO DISPEfl8A E RESCISÕES

Ao .efetivar a dispensa do empregado a empresa ne obriga a comunicá-lo, por
escrito, e no caso de justa causa, indicar o motivo.

§ 1'" .. Nas rescisões de contrato de trabalho sei n justa causa por parte do
empregador, o aviso prévio obedecerá aos seguinte s critérios:

a) será comunicado ao empregado por escrito e contra recibo, esclarecendo se,
o perfodoc9lTespondent.e será trabalhado ou não;

14
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b) a redução de duas horas diárias, assegura Ia no Artigo 488 da CLT, atenderá
a convenlênola do empregado, 111.) início ou no fim da jornada diária, mediante
opção única do demitido, a qual será exercida no ato do recebimento do pré-
aviso, e o demitido poderá optar por 07 (sele) dias corridos no final dos trinta
dias;

c) o empregado que for impedido de exercer o seu trabalho durante o aVISO
prévio. fará jus no aviso prévio indenizado;

d) o período do aviso prévio trabalhado, 'em nenhuma hipótese t.erá. o seu inlcio
no último dia útil da semana, nem em sábados, domingos, feriados,' ou dia já
compensado, sob pena de multa, em favor do empregado, nos termos fixados
no presente instrumento;

e) o disposto na presente cláusula não se acumulará COm os dispositivos que
vierem a regulamentnr o inciso ~"'{f, Artigo 'TO da Constituição Federal, e serão
aplicados exclusivamente os dispositivos mais favoráveis ao empregado;

§ 2° • As empresas promoverão as quitaçê es das rescisões e, quando for o
caso, a homologação respectiva, até o primeiro dia útil imediato ao término do
contrato; No caso de' aviso prévio indenizado, ou dispensado de seu r-

cumprimento. e ainda, quando se tratar de pedido de demissão por parte do '
empregado/a), a quitação B a homologação se efetivara o no prazo máximo de
1O (dez) dias contados da data de demissão:

§r-Não ocorrendo fi. quitação nos prazos da presente cláusula, R~ empresas
se obrigam a efetuar o pagamento dos salurios e seus reflexos, em valores
corrigidos pela variação do indexador oficial vigente, tomando por base a soma
dos direitos da rescisão na data do vencimento do prazo, além da multa legal
{CLT, Artigo 417, § 8°), salvo se o empregado não comparecer para a
homologação no prazo, caso em que a empresa poderá depositar na entidade
síndicnl profissional respectiva, O termo de rescisão e quitação, a CTPS e o
cheque nominal das importâncias devidas, isentando-se do pagamento da multa.

Ç/dJlstda3-í - PRO/l10ÇÕES

A promoção de empregado para cargo de nível superior ao exercido,
comportará um período experimental não sUJ:erior a. 90 (noventa) dias, vencido
() qual, a promoção se efetivará juntamente com •.." respectivo aumento snJàth11
que fizer jus, e que serão anotados na CTPS, de acordo com o sistema de cada
empresa; ,
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Ctâusuta. 35 GARAl\'11A AO ·BA/PREGADO EA-f VIAS DE
dPOSENTADOJUA

Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo de 18
(dezoito) meses da aquisição do direito fi aposentadoría em .seus prazos
mínimos, e que tenham no mínimo 1 O (dez) anos de trabalho na mesma
empresa, flca assegurado o emprego (lU salúrlo correspondente durante o
período que faltar para completar o referido tempo;

§JO • Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo de 24
(vinte e quatro) meses da aquisição do direito à aposentadoria em seus prazos
mínimos, e que tenham pelo menos 15 (quir ze) anos de trabalho na mesma
empresa, fica assegurado o emprego ou se Iário correspondente durante o
período que faltar para completar o referido tempo;

§.2" - O conírato de trabalho destes empregados somente poderá ser rescindido
pôr mútuo acordo entre empregado e empregador, ou por pedido de demissão,
ambos com assistência do respectivo si.ndicato representativo da categoria
profissloual nalocalidade, salvo, alnda, a dispensa por justa. causa;

cuuaa« 36 ~E::XAlJ1E II1ÉDICO OBRIGAIÓIUO

As empresas se obrigam a realizar por nun conta, sem ônus para QS
empregados) todos os exames médicos admissionais, periódicos e
demlsslonals, HOS termos da NR~7, da Portaria 1f'3.214~08/06/78, com a
redação da Portaria nQ 12, de 06/Ú6/83;

Cláusula. 37 - OUAD~qS DE A 111S0

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão
em suas dependências, à disposição dos Sindicatos Profissionais, quadros de
avisos em locais bem visíveis, para afixação de comunicados de interesse dos
empregados. Os comunicados serão encaminhados ti empresas para os devidos
fins, incumbindo-se esta de afixá-los num prazo de 12 (doze) horas a contar do
recebimento, mantendo-os pelo prazo sollcltad» pela. entidade sindical;

Pm'ágra/q único - As elllpre~a~ afixarão em seus quadro de avisos, cópias do
presente instrumento normativo para conhecimento dos seus empregados,

10
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ÇJdusula J8 ~GARANTIAS ~11VDICAIS

A(I dirigente sindical no exercício de suas funções, quando manter contato (10m

empresa da f)UO jurisdiçUo territorial, fico. g~mHt.ido o ate,lldjm~llto pelo
representante que a empresa designar. Se necessário, o sindicalista poderá
fazer-se acomp81dwf de assessor, quando o assunto for sobre questões que
demandem soluções da administração, ou que envolva algum direito do
contrato de (munI/lO e ou da categoria profis~il.)naJ, bem Como dó presenteinstrumento;

Cldumla 39 - PllE1J/llCllIfI,fENTO DE VAGAS~ ..-
'P~H'!'I •...•pl'oonohimot,lQ ..l., "llõd.:5, quando oa contratação de novos empregados,
H!) empresas poderão utilizar-se de indicação dos sindicatos profissionais em
suas respectivas bases, e sempre que posslvs], darão preferência do readmissão
IIOS seus: ex-empregados.

ÇMusu/a 40 RECOLHIlJ1ENTO
,,(SSOCIATIVAS AOS SINDICATOS DAS COA'TRlBUICÕES

As empresas descontarão mensalmente dos seus empregados sindioalizados, e
r

1
eoolheri1o até I,) dia 10 (dez) do mês subsequet.te ao vencido, as (lontribuições

associativas aos sindicatos profissionais reSl,ectivos, mediante notificação
destes e da relação dos assocíados contdbuintc:. O não recolhimento 11(1 prazo.
implicará na a1ualizaç5.o pelo indexador oficial vigente, além de uma multa de
20% (Villle- 1'1.)1'cento) sobre o valor atmJ.Jizado;

~/durula 41 - CON1'R1B UICÃO A SSISTEl\rCrA L DOS EMPREGADOS

No mês de moio/96, as empresas ficam obrigados a proceder 00 desconto em< \
folha de pagamento de todos Os seus empregados, associad(ls ou não, da \./
importãncla cOITe~pondeIlte a .5% (cinco por cen :0) do piso salarial, em faVQf

..
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dos Sindicatos profissionais signatários do presente instrumento, de acordo com
suas bases territoriais, (\ titulo de contribu ição nssistencínl, ClUO montante
devere ser recolhido em conta vinculada à instituição bancária indicada pelo
respectivo sindicato.

§ 1° - A':!.empresas deverão efetuar os recolhimentos no máximo até Q dia 10
(cloL.) do;> 1TI8~ ~uu~cl.lutmttl ~f.lIdesconto. US re couurnentos Iar-se-ão através de
gulns próprias, fomecidas pelas entidades sindicais, com a indicação da forma
a serem procedidas.

§ 2° • O não recolhimento da contribuição referida na presente cláusula,
acarretará para Q empregador n multa de de 10% (dez por cento) ao mês
calculada sobre o montante devido e não recolhido, sem prejuízo de sua
ntuulização monetária, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

§ 3° - A contribuição assistencial, descontada de cada empregados; reverterá
em favor dos sindicatos do empregados, conforme as seguintes bases
territoriais:

.! -SINDICATO PROFISSIONAL DEAR4R1QUARA E REGl/Io: relativamente
B. iodos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal, abrangendo os
municípios de Araraquara, Água. Vermelha, Agulha, Améríco Braslllense,
Analândia, SOá Esperança do 8111. RUAnn ele Andrada, CUn..Jfllí, DO~Citllvl1dv.
;D"'\'I'~-dn, D~~41 c;".lv, QUtu {Va, ouarapiranga, uuarupon, UUQt'ir6ba, Guatapará,
]tba.té, Itápolis, Juru pama, Matão, Motuca, Nova América, Nova' Europa.
Ribeira.o Bonito, Rlllcno,sllnta Ellle~Una., SQllta Eudóxio, Santa Lúcia, São
Carlos, São Lourenço do Turvo, Tabatinga, Tapinas, Taquaritinga e Trabijú;

JlI ~ SINDICATO PROFISSIONAL DE BAVRÚ: relatlvamente a todos os
trabalhadores da sua base territorial inter municipal, abrangendo os municípios
de Baurú, Águns de Santa Bárbara, Agudo f: , AV81'é, Bru'iti, Barra Boulta,
Bernardino de Campos, Bocaína, Borborerns, Botuoatú, Brotas, Cabrália
Paulista, Cafel ãndi a, Cerquelra César, Dois 05rrego~, Duartlna, Gália, Garço,
Getulina, Guaiçara, lacanga, Ibitinga, Igaraçú do Tietê, Itirapina, Jaú, Lençóis,
Uns, Martlia, Mineiros do Tietê, Pederneiras, Pirajui, Piratininga, Santa Cmz
do Rio Pardo, São Manoel, Torrinha e Vera Cr JZ;

111 • 57NDICATO PROFISSIONAL DE BE,9EDOURO - BARRETOS E
liGIÃO: relativaniente a todos os trabalhadores da sua base territorial

..
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iruermunicipal, abrangendo os municípios de, Bebedouro, Altair, Ariranha,
Barretos, Cajobí, Cândido Rodrigues, 'CoJilla~ Colômbia, Fernando Prestes,
Guaíra, Guaraoí, lpoã, Jaborandi, Miguelópo. is, Monte Azul Paulista, Morro
Agudo, Ollmpin, Paraíso, Palmares, Pirangi, l)anla Adélia, Severínia, Taiaçú,
Taiuva, Viradouro, Vista Alegre do Alto e Terra Roxa;

IV. SINDICATO PROFISSIONAL DE CAMP/NAS E REGIÃO: relativamente a
todos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal. abrangendo os
municípios de Campinas.Americana, Amparo, Atibaia, Cosmópolis, Holarnbra,
Hortolãndin, Indaintubn, ltaplra, Itatiba, Jagunriúna, Louveira, Mogi-Guaçú,
Mogi-Mirim, Monte-Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa
Bárbara D'Oeste, Sutnoré, Vallnhos e Vinhedo;

v - PA.RA O S1NDICATO PROFIS510NAL DE GUARULHOS E REGIÃO:
relativamente 8. todos O~ trabalhadores da, sua base territorial inter muulcipal,
abrangendo os municípios de Guarulhos, Cotia, Ernbú, Ernbú-Guaçu e
ltapecerica da Serra;

Y! -..PARA O SINDICATO PROFISSIOJolA,l. DE lTAQUAQUECETUBA E
REGJAO; relativamente fi todos N~ trabalhndores da. sua base territorial inter
municipal, abrangendo os municípios de Itaq raquecetuba, Arujá, Bom Jesus
dos Perdões, Bragança Paulista, Campo Lirr po Paulista, Fraucisco Morato,
Franco da Rocha, Guararerna, Igaratá, Joanópolis, Mariporã, Nazaré Paulista,
Piraoaia e Santa,Izabel~

!.

Y!! - SINDICATO PROFISSIONAL DE JUND.:Ai E REGIÁ'O: abrangendo os
municípios de Jundiaí, Cabreúva, Caieiras, Cajarnru t Itupeva, Jarinu, Pedra Bela, Perus,
Pinhalzinho, Piraeaia, Pirapora do Bom Jesus, SOCOJ1'O e Várzea Paulista,

VIII - SINDICATO PROFISSIONAL DE LlAfE/RA. E E MGMO
retãtivnmente fi todos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal,
abrangendo os municípios de Limeira. Aguaí, Águas da Prata. Araras,
Caconde, Casa Branca, Conjal, Divlnolência, Espirito Santo do Pinha),
Estivajerbi, Itobi, Leme, Mocóca, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz da
Conceição, Santa Cl1JZdas palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, São João da
Boa Vista. São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú e
Vargem Grande do Sul. •.

, r
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!!-::.JNDJCArO DE OS,4SCO. REGl.,iO E VALE DO RIBEIRA: abrangendo 011

municlpios de Osasco, Apia], Baruerí, Barra do Turvo, Cftjl'ltl. Cananéia, Carapicuiba,
Eldorado, Gramadinho, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itapevl, Jacupirnnga, Jandira,
Juquiá, Juquitiba, Miracatú, Pariquera-Açú, Registro, Ribeira do Iguapê, Santana do
Parnaihn, São Lourenço da Serra, São Miguel Arcenjo, Sele Bru'J'D..{I, Taboão da Serra e
Tapiraí;

x "SINDICATO PROFISSIONAL DE p.[RAcrCABA E REGIÃO:relativamenl6
a lodos os trabnllmdores da sua base territorial inter ruunicípal, abrangendo os
municípios do Piracicaba, Águas dt! 3HU Pedro, Capivart, Charqueada,
Cordeirópolis, Iracemapolís, Rafard, ruo Claro, Rio das Pedras, Santa
Gertrudes e São Pedro

XI - SINDICATO PROFISSIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E.- ,.
,RE0L40:relativamellte a lodos os trabalhadores da sua base territorial inter
municipal, abrangendo os munloíplos ele Presidente P1Udet1le~Admtlalltjna~
Alfredo Marcondes, Alvares Machado, Andradina, Assis, Bastos, Cândido
Meta, Dracena, Flora Rica, Flórida Pauliste, Ilha Solteira~ Irapurú,
Junqueirópolis, Lucélia, Maracai, Martinópc.lis, MiranLe do Paranapanema,
Osvaldo Cruz. Ourinhos, Pacaembü, Palmltal, Paraguaçú Paulista, Parapuã,
Piraposinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Wenceslau,
Quntn, Rancharla, Regente, Fe.ijó, Rinépols, S:llllo Anastácio, Santo Expedito,
Theodoro Sampaio, Tupã e Tupi Paulista;

~\:II • SINDICATO PROFISSIONAL DE RJBElRÃO PJU1TO E REGIÃO:
relativamente a. todos (JS trabalhadores da sua base territorial inter municipal,
abrangendo os municípios de Ribeirão Prelo, Altinópolis, Ararnina, Barrinha,
BQtato.is, Bonfim Paulista, Brodósqui, BQritizal Cússin dos Coqueiros, Cajulú,
Cravinhos, Cristais Paulista, Cruz das p(l!:~m~. nllnmnt. Fa-tLnc~, 011Q rtÍ.
Icaraoavn. rti"Il,t;uff. ttIlV •••.•••••'V'n. Ta I, .•.••:,.••1,••f, r-; •.••1:.•. !.,.....t!_. ."v.·; <1~''''''''. ,"U."" q".
Luis Antonio, Monte Alto, Nuporânga, Orlândia, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Pitanguelras, Pontal, Pradôpolis, Restinga, Ribeirão Con'cute,
Rifàina, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esp ;,rança, Santa Rosa do Viterbo,
Santo Antonio da Alegria, São Joaquim da Barra .. SHo José da Bela Vista, São
Simão, SeITa Azul, Serrana e Sertãozinho:
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xnr -PARA O SINDICATO riOFISSIONAL DE SANTO ANDRÉ E REGIÃO;
relativamente a todos (1S trabalhadores da SUB b 1S6 territorial inter municipal,
abrangendo os municípios de Santo André eltegião, compreendendo Santo
André, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá,
Rlbeirão Pires, Rio Grande da Serra, 8"0 Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul e Suzano;

. XIV - SiNDICATO PROFiSSIONAL DE SAN,rOS REG140:relntivllfllente 11
todos Os trabalhadores da sua base territorial inter municipal, abrangendo os
muniolpios de santos, Cubatão, GtHUtljã, Itnnlném, Itariri, Pedro de Toledo,
Peruibe, Praia Grande, e São Vicente;

xv- SINDICATO PROFISSIOl\TAL DE s40 JOSÉ DOS CAAfPOS E
Ri~ál/l(J:relSlt.ivS)/nente a todos os trabalhadores da sua base territorial inter
municipal, abrangendo os rnunicipios de São José dos Campos, Aparecida do
NI,.)J1.c, Bananal, Caçapava, Cachoeira I'aullsta.Campos do Jordão,
Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilha Bola, Jacareí, Lorena, Monteiro
Lobato, Natividade da Seml, PnraibuUíl, Pludemonhagaba, Piquete, Queluz,
Redenção da Serra, Roseira, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapuoaí,
Sílo Luiz do Paraltingn, São Scbus:tião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba

XVI - SINDICATO PROF/'f}S10NAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E
RifoMO: relativamente à todos os trabalhadores da sua base territorial inter
munlcipal, abrangendo os munlolpíos de São José do Rio Preto. Água
Vermelha, Américo de Campos, Araçatuba, Budy Bassit, Birigui, Bu ritama,
Cardoso, Catanduva, Cedrnl, Cosmorama., Es rela D'Oeste, Fernandópolis,
General Salgado, Guapiaçú, Guararapes, Ibirá, Itajobi, Jales, José Bonifácio,
Mncaubal, Macedônia, Magda, Mírassol, !\1it'R$S"lôlldio, Monte Aprazível,
Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Onda Verde,
Plllestina, Pedranópolis, Penápolis, Ponte Ge stal, Potirendaba, Promissão~
Tnbapuâ, Tanabi, Urupês, Valentim Gentil, Votuporanga e Uchôa.

2ÇVlI - SINDICATO PROFISSIONAL DE &40 PAULO - Capital ;

••
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"VIl I ~ SINDICATO PROFISSIONAL D/i SOROCABA E REGIÃO:
;elativarnente 8 lodos os trabalhadores de sua base territorial inter municipal,
abraugendo I.)S municíplos de 501'000.00, Angatuba, Amçoiaba da Sen'u,
Boituva, Buri, Capâo Bonito, Capela do Alto, Cerquilho, Conchas,
Itapetinh 1$0, Itararé, Itapeva, Ilú, Mnlrinque, Piedade, Porto Feliz, Salto, Salto
de Pirapora, São Roque, Sarapui, Taluí, Tietê e Votoraruim;

OPERACIONAIS

§ 4° - Para a Federação, relativamente a lodosos trabalhadClres inorganizados
(~tllsindicatos,

Ç!ldl.Lt1l1a42 _.CREDENCIAftlENTO DE lU3PRESENTANl'E JUNTO AO
l'NSS

As empresas se obrigam fi credenciar um 'OU mais empregados junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social, para acompanhamento de processos e de
casos de interesse de seus empregados.

~-;ldJlstlla 43 ~ELEIÇÕES CIPA

As empresas se obrlgau: a participar aos sndlcatos profissionais. com a
unteoedência mínima de 60 (sessenta) dias, a realização da eleição dos
membros -da Constituição Interna de Prevenção de Acidentes (CIP A)~ para que
acompanhem o processo;

f:::tdusuJa 44 • VALE TRANSPORTE

Em cumprimento às disposições da Lei 7.418, de 1()1l2/85, com fi redação
dada pela Lei 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto 95.247, de
17/11f87, as empresas concederão aos seus empregados o vale - transporte, ou
C) seu valor correspondente, através do pagamento em dinheiro, até o quinto dia
útil de cada mês;

§ 10 - A concessão desta vantagem atende ao disposto na Lei 7.418 de.
161I2/85~ .~"mredução dada pela Lei 7.619. d« 30/09/87, regulamentada pelo f

Decreto 95.247 de 16/11/87;
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§2° - Tendo em vistn o que dispõe o parágrafo único do 1111igoquarto, da Lei
'7..11 18, de 1ÓI12/S5. o vnlor <1~ •• ~.1:ir.iptt<:~1l riRe! ",rrlJlf'Q~~H~ nf'l"! c.~u~I{,"!tiA

deslocamento do uabalhador será equivalente à i)ONc·ln que- exceder u (,% (seis
por cento) do salário básico do empregado.

Çláltsula -15· PRAZUS b' UU11lAS A1UL1'.AS

, As emprésaS Sé obrigam a cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no
presente Jnstrumemo, sob pena de multas e outras penatldndes üxndas neste
instrumento nas cláusulas respectivas. No caso de descumprimentos de
qualquer uma das demais c1nm111Jn~ou dlsposições, com exceção expressa das
nln"f':"111nllCl '11,,'" j~ I'(,,\OM:"Unf'" ("\f",,"ninnt;\:";,,c rln rT1111fn f"r"';f'ri~. ~A'" rU-Aje 1í 7"-' r1Çl1 nufrnezo

direitos, a empresa pagará a favor dos empregados prejudicados e para cada
infração cometida, multa de 10%(dez por cento) sobre (I piso salarial ou
lO%(dez por cento) sobre o montante eventualmente devido, o que for maior;

§ J o - A multa não será aplicada de imediato, em Sé tratando de matéria
controversa, que possa razoavelmente ensejar divergência na Sua interpretação,
e que será objeto de ação judlcial para dirimi-la .

§ 2" - A presente. cláusula somente terá eflcácia quando reclamada com a
assistência, e /ou diretamente pela respectiva entidade sindical profissional;

Çlállsula 46 •.LJAIITAQ.ÕES DE MULTA

Todas as multas fixadas no presente Iusuumeito, embora sejam de natureza
trabalhista, não serão superiores ao valor da obrigação principal da causa, nos
termos do Art. 920 do código Civil BtaS'ileiro~

Çláll$1da. -17 REPASSE DA i1-fA../ORACÃO DOS CUSTOS
lJECORlUJNTES

Fica assegurado a todas as empresas de segurança vigilância, e de úUfE;OS de
formação de vigilantes, bem corno outras abrangidas pelo presente Instrumento
Normativo) o direito dê repassar para todos (I~ seus contratantes tais como:
Instituições Bancárias, Órgãos Públicos, Indústrias, Comércio e demais, o total
da mnjoraç,ãQ dos custos decorrentes do presente Instrume·nto Normativo, nos
termos ajustados e neles contidas;

,
':

i
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CUJ,,~da 48 .JUÍZO COll1PETENTE

Para dírimír e julgar dúvida ou pendência resultante de.' presente Instrumento
.N0J111alivo, inclusive quanto à sua aplicação, será competente a Justiça do
Tf{\IJalht), no que couber;

'Cltf.USllJ4 49 K AcAO DE CU1I1PRl/lfENTO

Os empregados beueflclárlos do presente lnsuume nto Nonuativo associados ou
não de sindicato profissional, bem como os SeUS respectivos Sindicatos que os
representam, íncluslve a Federação Proflssloual, poderão a qualquer tempo por
si ou por todos propor ação de cumprimento coníorme o disposto na Lei 8.073
de 30/07/90 na forma e para os fins específicadon no parágrafo único do artigo
!f'IZ ~1t1CLT.

,
J'cv"dil,"~ifq U/J/~o - A \:ouliuuuu .,iHUivul pl',.;tfill:3ionnl quo na oondi9í1o do
substituto processual e/ou representante pn ..1Ccssllnl vier a postular na Justiça
do Trabalho direitos sem suporte fático ou jurídic J. arcará com o ressarcimento
do ônus da sucumbência;

..• ,
. r.l.dll.~tJl"..#in_ r.nNVftNfn lI..fF:nT(-;O

Fi((Rm obrigadas as empresas fi manutenção d~ convênio médico, em beneílclo
aos seus empregadoE ti seus dependentes, devidamente reconhecidos perante à
Pl'tevidê.ncill Social.

Psm1grnfn 1c _ ()~ p.tlI1)fp.gn(I{)~ oonrrlhulrão par a n manutencão do convênio
médico em até 5% (cinco por cento) do piso salarial da categoria.

tJ"~r:r"ç... ~~l ~ (~n..,•..,:'•.•;n "'-(6cti..,~ ntlprn(.",dorn r.ar r.ubd.;l •.•~do. p ••l••.
manutenção de sistema de fornecimento de cheque -.nllmeutnção, em benetlcío
80S empregados, em conformidade com oPA T • Programa de Alimentação ao

rabalhador. Neste caso, os empregadores contribuirão, para U manutenção do
. sterna de fornecimento de cheque- alimentação. com 5% (cinco por cento) e

os empregados com 1% (um por cento) do piso salarial da categoria, cujo
fomeciment9 será feito até o dia 20 de cada mês. A aplicação deste parágrafo é

C \ "-,
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restrita às localidades inoraanizadas sindicalmente e nas bases territoriais dos
Sindiçotos, correspondentes nos seguintes Munic Ipios:

!_SINDICATO PROFISSI01'lAL DE AR4RAQLARA E fI.EG140: relativamente
fi todos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal, abrangendo os
municípios de Araraquara, Água Vermelha, Agulha, Américo Brasiliense,
Analãndia, Boa. E~peraJ)ç(l. do Sul, Bueno de Andrada, Curupá, Desco.lvado,
Dobrada, Dourado. Guarlba, Guarapiranga •. Guarapoã, Guariróba, Guatapará,
Jbaté, Itápolis, Jurupema, Matão, Motuca, Nova América, Nova Europa,
Ribeirão Bonito, Rincão.Santa Ernestina, Sanf ti. Eudóxia, Santa Lúcia, São
Carlos, São Lourenço do Turvo! Tabatinga, Tapinas, Tnqullrilinga e Trabijú;

n - SINDICATO PROFISSIONAL DE .DAUJui: relaf ivarnenla ~ tonos os
trabalhadores da SU8 base terrltorial inter municipal, abrangendo os municípios
de Bauru, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Avaré, Barin, Barra Bonita,
Bernardino de Campos, Bocaína, Borborema, Bolucnlú. Brotas, Cabrâlia
Paulista, Cafelândia, Cerqueira César, Dois Córregos, Duartina, Gália, Garça.
oetuüna, Oualçara, IOCOl\ga, roltíngn, lgaraçú di) Tiet.ê, ítiruplua, Jaú, Lençóis,
Lins, Marllia, Mineiros do Tietê, Pederneiras, Pirajui, Piratininga, Santa Cruz
do ruo Pardo, Sãô MUlloet Torrinha e Vem Cruz;

III - SINDICATO PROFISSIONAL DE BEHEDOURO - BARRETOS E
-- .r-REOlAO: relativamente a lodos os trabalhadores da sua base territorial
lntermuniclpal, abrangendo os municípios de, Bebedouro, Altair, Ariranha,
Barretos, Cajobi, Cândido Rodrigues, Colina, Colômbia, Fernando Prestes,
Guaíra, Guaracl, IpoU.. Jabornndi, Miguelópolls, Monte Azul Paulista, 1\.10J1"0
Agudo, Olímpia, Paraíso, Palmares, Pirangi, S mta Adélia, Severínia, Taiaçú,
Taiuva. vlradouro, Vista. Alegre do Alto e Tenn Roxa;, .

}V - SINDICATO PROFISSIONAL DE eM/PINAS E REGIÃO: relativamente a
todos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal, abrangendo os
munlcíplos de Campinas.Amerioana, Amparo. Atibnin. Cosm6potis. Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jagua:-iúna, Louveira, Mogi-Guaçú,
Mogl-Mirim, Monte-Mor, Morungaba, Nova ode~~at Paullnía, Pedreira, Sanlà.J'
Bárbara D'Oeste, Surnaré, Valinhos e Vinhedo;

~~- SINDICATO PROFISSIONAL DE LIAfEfRA E E REGIÃO - relativamente a .
todos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal. abrangendo os

••
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municípios de Limeira, A".~~f, ~as da Prata, Anuas, Caconde, Casa Branca,
CotÚnl, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estivnjerbi, ltl.lbi, Leme,
Mocéca, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz
dns Palmeiras, Santo Rita do Possa Quo!rl\ Silo João da Boa Visto, São José
do Rio Pardo, São Sebastião da Grama. Tarnbaú c Vargern Grande do Sul.

Yl - SINDICATO PROFISSIONAL DE PIRACICABA E RE0L10:relntivamenle
a todos os trabalhadores da sua base territorial inter municipal, abrangendo os
rúuniclplos de Piracicaba, Á$uas de São Pedro, Caplvarl, Charqueada,
Cordeirópolis, Iracemápolis, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Santa
Gertrudes e Sito Pedro

VII - SINDICATO PROFlS510NAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E
&B"GLÃo:relativIlJllellte.Q todos os trabnlhadores da sua base territorial inter
municipal, abrangendo os municípios de Presidente Prudente, Adamantina,
Alfredo Marcondes, Alvares Machado Andradina, Assis, Bastos, Cândido
Mota, Dracena, Ficara Rica, Flórida Paul ista, Ilha Solteira. Irapurú,
Junqueirópolís, Lucélia, Marucaí, Martinópoli S, Mirante do Partuíapanema,
Osvaldo Cruz, Ourinhos, Pacaernbú, Palrnital, Paraguaçú Paulista, Parapuã,
Plraposlnho, Presidente Sentardes. Presidente Eoltácio, Presidente Wenceslau,
Quatá, Rancharia, Regente, Feijó, Rinópois, Santo Anastácio, Santo Expedito,
Theodoro Sampaio, Tupã e Tupi Paulista;

YIII - SINDICATO PROFISSIONAL DE NfEIlVio PRETO E REGIÃO:
relativamente a lodos os trabalhadores da sua ~ase territorial inter municipal,
abrangendo QS municíplos de Ríbelrão Preto, Altinõpolis, Aramlna, Barrinha,
Baíatais, Bonfim Paulista, Brodósqui, Boritizal, I~ássia dos Coqueiros, Cajurú,
Cravlnhos, Cristais Paulista, Cruz das PQS!i'~S, Dumont, Franca, Guru'á,
lgarapava, Itirapuil., ltuverava, Jaboticabal, Jardinópolis, Jeriquara, Jurucê,
Luis Antonio, Monte Alto, Nuporànga, Orlândia, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão Corrente,
rumina, Sales de Oliveira, Santa Cruz da E~pelllllç·a. Santa Rosn do Viterbo,
Santo Antonio elR A1Agria. São Joaquim ctn t:\n •.•.•., mio 1o,,;' d ••.D,,111 Vi::;lu, SUo
Sinntlo, Serra Azul, Semllln c Sertãozinho:

•.



VJlI - SINDICATO PROFISSIONAL DE SANTOS REGlÃO:rclaliv8mente o
lodos os trabalhadores da sua base territorial i;;-ler municipal, abrangendo os
municlpios de Santos, Cubatão, Guarujá, Itanhaétn, ltariri, Pedro de Toledo,
Peruíbe, Praia Grande, e São Vicente;

IX - SINDICATO PROFISSIONA.L DE &iO JOSÉ DOS CAMPOS E
~úiO:relntivall1ellte o todos os trabnlhndo.es da sua base terrítoria! inter
municipal, abrangendo os municípios de São José dos Campos, Aparecida do
N~)11e.. Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista.Cnrupos do Jordão,
Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaraíinguetá, Ilha Bela, Jacarei, Lorena, Monteiro
Lobato, Natividade da Serrn, Paraibuna, Pln.íamonhagaba, Piquete, Queluz,
Redenção da SeITa, Roseira, Santo Antonio d« Pinhal, São Bento do Sapucaí,
São Luiz do Paraitinga, Silo Sebastião, Taubaté, Tremeuibé e Ubatuba

2'7

~ - SINDICATO PROFlSSI01ML DE &40 JOSÉ DO RIO PRETO E REGL4.0:
relativamente a todos os trabalhadores da sua base territorial inler municipal,
abrangendo os municípios de Síto José do Rio Preto, Ãgua Vermelha, Américo
de Campos, Araçatuba, Bady Bassit, Birigui, Buritarna, Cardoso, Catanduva,
Cedral. Cosmorama, Estrela D'Oeste, Fenendópolis, Gencrnl Salgado,
Guapiaçú, Guararapes, lbirá, ltajobí, Jales, José Bonifácio, Macaubal,
Macedônia, Magda, Mirassol. Mirassolâudia, Monte Aprazlvel, Neves
Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Onda Verde, Palestina,
Pedranópolis, Penápolis, Ponte Gesta!. Potirendaba, Promissão, Tabapuà,
Tanabi, Urupês, Valentim Gentil, Votuporanga e Uchôa.

XI - SINDICATO PROFISSIONAL DE SOROC:ABA E REGIÃO: relativamente
a todos os trabalhndores de sua base territorial inter municipal, abrangendo os
municípios de Sorocaba, Angatuba, Araçoiabu da Serra, Boiíuva, Buri, Capão
Bonito, Capela do Alto, Cerquilho, Conchas, Itapeünlnga, Itararé. Itapevn, Itú,
Mairinque, Piedade, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí,
Tatuí, Tietê e Votorautim;

CldiLSllJi 51· '·'IGÊNCIA

Ficn assegurada a vigência das cláusulas I:nlnrinis ~ econômicas, por um
período d~ l(um) ano, de 01 de maio de 1S96 até 30 de abril de 1997, e a

..
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/\!vigência das cláusulas sociais pelo período de 2 (dois) anos, de
de 1996 até 30 de abril de 1998.

01 de maio

7
----------_ .._---"-, -

EX POSITIS, as partes requerem,

muito respeitosarnenle, digne-se V. EXA. homologar por sentença Q presente

Acordo, a fim de que surtam os regulares 8 jurid cos efeitos.

Ar;, eventuais custas serão suportadas

pelos Suscitantes e Suscitado, "em partas Igual» 11 ex J.·i do art,789, parágrafo

6(1 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Termos em que~

P. Defertmento>

São Pa 110. 13 de maio de 1996.

pelos Suscitl1I1les

P.p.-

Adv.. Hélio Stefani Gerardi
r

OAB/SP nÓJ1.958
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Pelo SusdtndQ

P.p.-

Adv-Clemente Salomão de Oliveira Filho
OAB/SP 98.890 ·B
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