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APRESENTAÇÃO
Em 2015, a ABSEG - Associação Brasileira de Profissionais de Segurança completou seus 10 anos de atuação no país. Em 2005,
diante de tantas incertezas, conseguimos vencer o desafio e a fundação da ABSEG saiu do plano das ideias já com os objetivos de
promover reconhecimento, capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional de todos que atuam no segmento de segurança e proteção, em suas mais diversas modalidades.
No Brasil, foi com a vinda de D. João VI, em 1808, que surgiu um modelo mais profissional de segurança, com o início da Polícia
Civil e, logo em seguida, da Polícia Militar. A vigilância patrimonial orgânica (guardas noturnos, guarda pessoal etc.) iniciou-se em
meados do século XIX. Por mais de um século, basicamente a segurança privada se constituía de profissionais isolados, vindos das
polícias ou das Forças Armadas. No período de governo militar, com o Decreto-Lei 1.034 de 1969, o Estado autorizou a atuação da
“segurança não pública” para proteger agências bancárias, alvos de ações de grupos contrários ao regime em vigor. Mais tarde, em
20 de junho de 1983, a Lei 7.102 marcou oficialmente o surgimento desse setor no país. Após esse período histórico, o aumento
da violência urbana provocou novo crescimento e novos aperfeiçoamentos no setor, de maneira que o contingente de segurança
privada é, no começo deste século, três vezes maior do que o das Forças Armadas e Polícias juntas.
A história demonstra, as ações de proteção e segurança se ajustam constantemente para se tornarem compatíveis com a realidade socioeconômica e cultural de cada época. Atualmente, com os avanços tecnológicos em informática e sistemas eletrônicos, os
gestores e consultores de segurança necessitam de formação contínua. A própria arquitetura tem criado edificações que consideram
a segurança, gerando novas demandas de perfil para os profissionais da área. Outra tendência clara é a convergência de segurança
física, segurança lógica e gestão de riscos.
Prevenir perdas é um importante fator estratégico para a organização. As que melhor controlam suas perdas têm mais competitividade e diminuem incertezas. Cresce no ambiente de negócios a consciência de que a segurança patrimonial deve ser vista
como função estratégica. Isso se evidencia através da ascensão das posições do gestor de segurança na estrutura das organizações.
Ascensão essa, baseada na formação e capacitação profissional. É fundamental que o profissional de segurança esteja preparado para
enfrentar os desafios e aproveitar as grandes oportunidades. A formação, capacitação e obtenção de conhecimento são alicerces para
a construção de uma carreira sólida e promissora.
A ABSEG acredita que por intermédio de um permanente programa de eventos, cursos, intercâmbio entre profissionais, as¬sociações, instituições de ensino, além de entidades nacionais e internacionais, conseguiremos promover o conhecimento e aperfeiçoamento nesse importante segmento da nossa sociedade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de nossa nação.
A geração de conhecimento na área de segurança tem sido intensa nos últimos anos, em todos os aspectos, da segurança física
à segurança da informação, passando pela pública, do trabalho, pessoal, do meio ambiente, gestão de riscos, compliance, prevenção
de perdas e outras áreas correlatas, e é preciso tornar esse conhecimento disponível para os profissionais que atuam no setor, independentemente de sua localização geográfica ou área de atuação. Por esses motivos a ABSEG dá continuidade ao projeto e lança o
segundo volume da coletânea. A II Coletânea ABSEG de Seguran¬ça Empresarial traz textos elaborados por renomados profissionais
da segurança de nosso país, conhecimento de elevado nível para o mercado, contribuindo com a formação e aprimoramento dos
profissionais do setor. É uma forma, também, de prestigiar os profissionais que tanto colaboram com nosso segmento, dando-lhes a
oportunidade de ter seus conhecimentos, estudos e experiências divulgados e multiplicados através dessa publicação.
Desejo uma excelente leitura e lembro as sábias palavras de São Francisco de Assis: “comece fazendo o que é necessário, depois
o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível”.

Tácito Augusto Silva Leite, DSE, ASE, C31000
Presidente da ABSEG
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INTRODUÇÃO

Incentivar a produção e o compartilhamento de conhecimentos e experiências, este é o propósito da Coletânea ABSEG de Segurança Empresarial que, em seu segundo volume, traz conteúdos diversos sobre nossa área.
De autoria de nossos associados, os artigos publicados seguiram padrões normativos e técnicos, atendendo aos requisitos deste
projeto.
Planejamento, Gestão de Riscos, Operação de Inteligência, Panorama e Desafios do Segmento, Consultoria em Segurança, Capacitação do Profissional de Segurança,Treinamento Interativo, Indicadores, Utilização da Arquitetura Ambiental e Estrutural, Segurança
em Eventos, Gestão de Contratos, Busca Ativa de Eventos Adversos no Âmbito Hospitalar... são alguns dos assuntos abordados nos
quinze artigos que compõem esta Coletânea.
O material foi produzido com extremo zelo a fim de que o resultado propiciasse o prazer da leitura.
Leia, comente, interaja e, principalmente, inspire-se a produzir conteúdos para nossa próxima edição.
A ABSEG valoriza o seu conhecimento!
Boa leitura!

Cristiane Santana, ASE
Diretora Estadual do Ceará
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Proteção contra Incêndio em Hotéis
Aleksander Grievs
RESUMO:
Os hotéis não devem ser entendidos simplesmente como mera edificações utilitárias. Os riscos para a vida das pessoas e à
propriedade são muito altos em edificações hoteleiras, não somente devido à alta concentração de pessoas e valores, aos interiores compostos por acabamentos e mobiliário combustíveis, mas devemos considerar que a “população” nos hotéis não deve ser
considerada apenas em termos de hóspedes e funcionários, porém devemos incluir também as pessoas presentes em bailes, festas,
congressistas, visitantes e os clientes dos bares, boates e restaurantes.
Assim sendo, as preocupações principais dos proprietários e dos gerentes não devem ser somente a prestação de serviços de
primeira linha para o hóspede apreciar a sua estadia, mas também deve estar incluído o máximo de segurança.
Incêndios não resultam somente em possíveis perdas de vidas e prejuízos financeiros, mas podem causar danos severos àimagem
e à reputação do hotel.
Contudo estes riscos podem ser drasticamente reduzidos e contrabalançados se medidas apropriadas contra incêndio forem adotadas.
1. INTRODUÇÃO
Hotéis atualmente se tornaram muito importantes não somente do ponto de vista turístico, mas, como uma extensão de residências e locais de parada e pernoite para executivos, tripulações de companhias aéreas, funcionários de empresas dos mais variados
tipos, artistas e todas as pessoas que pelas mais diversas razões transitam pelas cidades pelo país ou no exterior.
Devido às suas características específicas, concentram níveis de risco normalmente superiores ao de outras edificações de uso
comercial, tais como cozinhas, bares, áreas de serviços de suporte como rouparias onde são guardadas grandes quantidades de materiais combustíveis, quartos com decorações que aumentam a carga incêndio, acrescentando-se a tudo isso as cargas elétricas devido
às salas de máquinas (ar condicionado, elevadores), iluminação, salões para reuniões, seminários/congressos, garagens subterrâneas
com a concentração de grande numero de veículos, boates etc.
Cadeias hoteleiras se defrontam com desafios financeiros, pois pertencem normalmente a grupos de investidores que limitam o
investimento pondo em cheque se a operadora deve investir mais na proteção dos hóspedes ou em atrativos para que o hotel atraia
mais os clientes como forma de aumentar a sua competitividade e a lucratividade em um mercado muito disputado, optando pelo
atendimento mínimo as exigências de segurança contra incêndio e normativas locais.
De outro lado, tem o desafio de atender clientes corporativos cujos executivos inclusive a nível gerencial, atualmente passaram
a exigir os mais elevados níveis de segurança contra incêndio que segundo levantamentos feitos na indústria hoteleira, levam a um
índice em torno de 25% de reservas serem canceladas caso os hotéis não possuam o topo em tecnologia de proteção.
Cadeias hoteleiras internacionais enfrentam também as diferentes legislações aplicáveis dependendo do país onde se situa o hotel
e as mudanças e atualizações constantes na tecnologia dos fabricantes.
Infelizmente não existem estatísticas atualizadas e confiáveis no Brasil referentes a incêndios ocorridos em hotéis no país, porém
para termos uma visão mais clara do problema, abaixo temos um gráfico da NFPA – National Fire Protection Association (Associação
Nacional de Proteção contra Fogo), uma entidade das mais respeitadas mundialmente, que é o resultado do levantamento feito junto
aos departamentos de bombeiros nos Estados Unidos entre 2009-2013:
O gráfico apresenta as porcentagens de incêndio estruturais (incêndios que atingiram as estruturas das respectivas edificações)
em hotéis, relacionadas com as causas principais dos mesmos.
Outro dado importante é que o gráfico representa uma média de 3.520 incêndios por ano resultando também em uma média
anual em torno de 9 óbitos, 120 feridos e um montante de US$84 milhões em perdas de propriedades.
Outros dados importantes são as causas dos incêndios tais como:
•
50% pelas cozinhas
•
9% por aquecedores
•
8% por secadoras
13
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•

8% por cigarros e assemelhados.

Gráfico representativo de Incêndios Estruturais em Hotéis consideradas as causas principais
Todas as quatro causas acima foram as maiores responsáveis sendo que, apesar de os cigarros serem responsáveis por 8%, estes
incidentes, estes foram nos quartos dos hóspedes e foram responsáveis por 75% dos óbitos e 17% dos ferimentos demonstrando
que os próprios hóspedes são os seus maiores inimigos. Outro dado interessante é a de que a maioria dos alarmes de incêndio
ocorre no final da madrugada, ou seja, nas primeiras horas da amanhã e, com relação aos incêndios nos quartos de hóspedes 23%
das ocorrências são entre meia noite e 2 horas da madrugada no período quando a grande maioria já está dormindo e é acordada
repentinamente ficando nos primeiros momentos desorientada sem saber direito o que fazer.

Cozinhas de hotéis onde está o maior risco de incêndio
Com base nos dados acima, podemos dizer que incêndios em hotéis representam um grande risco para a segurança de todas
as pessoas que os frequentam e/ou utilizam sendo necessária uma proteção adequada e bem projetada que leve em consideração
fatores como: tamanho, formato (arquitetura), decoração e mobiliário, considerar as áreas críticas e onde haverá maior concentração
de pessoas dentro do plano de utilização da edificação, além do pleno atendimento às normas e legislações sem dúvida nenhuma.
Assim sendo quais as considerações devem ser impactantes em um projeto de segurança contra incêndio bem feito e que atenda
também um dos requisitos mais importantes que é levar em consideração o FATOR HUMANO.
O projetista deve ter em mente que existe um fator que influi em todos os casos de emergência que sempre está presente,
porém é imprevisível: o comportamento humano nestas situações. Por incrível que pareça, muita gente reage com indiferença ao
soar um alarme de incêndio, por estarem de certa forma acostumadas a ouvirem sons dos mais variados, inferem que o som do
alarme não exige delas qualquer ação, associam a testes ou um falso alarme e muito difícil que reajam de forma rápida e apropriada
e o que é pior, frequentemente ficam inicialmente surpresos mas sem darem maior atenção e aguardam alguma confirmação de que
14
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realmente é um alarme de incêndio.
Deve-se somar a este comportamento, que os hóspedes ou frequentadores dos hotéis, desconhecem o ambiente e no máximo
tem uma ideia bem simplista do layout da edificação ou onde estão localizadas as saídas de emergência e, deram pouca ou nenhuma
atenção a sinalização de emergência que o hotel instalou em locais apropriados e visíveis. Outro problema adicional é que muitos
têm problemas de locomoção, audição ou visão dos mais variados.
CONSIDERAÇÕES PARA PROJETO
1- CARGA INCÊNDIO
Um dos fatores mais importantes para a concepção do projeto de proteção contra incêndio é a determinação dos riscos de
incêndio que são determinados pelas respectivas cargas incêndio de cada área a ser estudada com as suas características próprias. A
Carga Incêndio considera a energia latente que irá ser liberada pela combustão dos materiais que compõem cada área no caso de
um incêndio tais como:
•
Estrutura
•
Acabamento
•
Mobiliário
•
Tapetes
•
Etc.
Como base, considera-se a carga incêndio típica em hotéis como média. Para projeto deve-se levar em consideração que as
cargas incêndio podem ser alteradas consideravelmente no caso de reformas e também quando ocorrem eventos, seminários e
outras ocasiões semelhantes, nas especificações do projeto deve-se deixar claro que caso ocorram alterações após a implantação, o
responsável pela segurança do hotel deve tomar as devidas ações para minimizar os riscos decorrentes.
2- RISCOS DE INCÊNDIO
O projetista deve avaliar corretamente tais riscos com base na definição abaixo:
RISCO = PROBABILIDADE DE UMA OCORRÊNCIA x EFEITO
No caso de hotéis, deve-se considerar que os riscos estão praticamente distribuídos em toda a edificação.
Para uma visualização mais clara, vejamos algumas potenciais causas de princípio de incêndio em áreas comuns:
•
Falhas em equipamentos elétricos tais como: quadros de distribuição elétrica, motores elétricos, transformadores, ventiladores, sistemas de iluminação. Os componentes e equipamentos podem sofrer curtos circuitos, sobrecargas etc.
•
Erros de manobra nos circuitos elétricos, negligências, utilização de materiais e líquidos combustíveis para limpeza, pintura
e fumo.
•
Decorações temporárias para festividades ou congressos.
•
Combustão espontânea de materiais.
•
Manutenção com a utilização indevida de soldas e trabalhos a quente.
No caso de princípios de incêndio nos apartamentos algumas causas principais podem ser:
•
Fumar na cama e sob a influência de drogas e/ou álcool
•
Utilizar equipamentos elétricos com defeito tais como: ferros de passar, barbeadores, secadores de cabelo, rádios que podem não ser compatíveis com as tomadas elétricas do apartamento
•
Deixar equipamentos elétricos ligados durante a noite ou ao sair do apartamento
3 – CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Já na sua concepção o projeto de proteção contra incêndio deve ter como objetivo a redução dos riscos de incêndio através da
aplicação de um conjunto de medidas técnicas que permitirão:
•
A redução do risco incêndio ao mínimo possível
•
Prevenir / impedir que possa ocorrer a propagação de chamas e fumaça
•
Assegurar que os ocupantes abandonem a edificação da forma mais segura possível
15
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•

Permitir que as brigadas de incêndio inicialmente e, posteriormente os bombeiros possam atuar com a maior eficiência possível.

4 – MEDIDAS DE PROTEÇÃO
Conceitualmente as medidas de proteção são divididas em 2 grupos a saber:
•
Proteção Passiva
•
Proteção Ativa

Incêndio no Hotel Address Downtown em Dubai 31 de dezembro 2015
Podemos de forma geral dizer que a Proteção Passiva é a aplicação de medidas estruturais que permitam o aumento da resistência da edificação quanto aos danos que possam ser causados durante e após um incêndio e a Proteção Ativa tem por objetivo
a adoção de medidas cujo foco está na prevenção / redução da possibilidade de um início de incêndio com também na propagação
das chamas e da fumaça.
5 - PROTEÇÃO PASSIVA
A definição das medidas de proteção passiva são muito importantes já na concepção e elaboração do projeto, pois a maioria
destas medidas estão relacionadas diretamente com a estrutura da edificação e deverão ser aplicadas ainda durante a construção da
mesma pois os materiais a serem utilizados deverão ajudar com que a edificação tenha maior resistência ao fogo onde necessário.
Para um melhor entendimento listamos abaixo as principais medidas que compõem este tipo de proteção:
•
Compartimentação horizontal e vertical
•
Emprego de materiais construtivos que previnam o colapso da edificação
•
Elementos e materiais de construção que sejam resistentes ao fogo para limitar ao máximo a propagação
•
Utilização de materiais que reduzam a carga incêndio
•
Utilização de materiais que reduzam a emissão de vapores tóxicos
•
Atendimento irrestrito ao determinado pelas normas aplicáveis
6 – PROTEÇÃO ATIVA
A ampla e correta aplicação da proteção passiva deve ser obrigatoriamente complementada com as medidas de Proteção Ativa
composta por medidas organizacionais, de detecção e alarme, de abandono e combate.
No que tange as medidas organizacionais os hotéis podem em tempo relativamente rápido convocar a ajuda de pessoal profissionalmente qualificado (principalmente em cidades de maior porte) em situações de emergência.
Porém de qualquer forma, os hotéis devem ter como uma de suas metas gerenciais, o desenvolvimento de altos níveis de competên16
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cia própria no tratamento de emergências e na detecção e tratamento de possíveis focos de perigo sem depender de auxílio externo.
Podemos englobar no conjunto das medidas organizacionais entre outras:
•
Treinamento do seu pessoal tanto na prevenção como na intervenção e pronta resposta
•
Elaboração e implantação de planos de emergência
•
Adoção de plano efetivo de manutenção e verificação dos equipamentos de combate a incêndio
•
Utilização constante de materiais de decoração e mobiliário resistente ao fogo
•
Manter desobstruídas as rotas de fuga e as saídas de emergência
6.1 – DETECÇÃO, ALARME E ABANDONO
Os Sistemas de Detecção tem a função prioritária de detectar o mais rapidamente um princípio de incêndio, ainda no seu estágio
incipiente, soar uma sinalização áudio e visual de alerta, notificar a os brigadistas e ativar as funções previamente programadas de
controle. Basicamente estes sistemas são compostos por uma Central de Controle e componentes periféricos tais como detectores
de fumaça e temperatura e acionadores manuais (botoeiras de alarme), fazem parte do sistema também componentes como: sinalizadores áudio visual e contatos de saída com interfaces para sistemas de controle de fumaça, sistemas de ar condicionado e ventilação
bem como os elevadores e sistemas automáticos de extinção entre outros.

Exemplo de Central de Alarme e Controle de Incêndio
Para que seja minimizado o perigo à vida e danos à propriedade é de extrema importância a detecção de um princípio de incêndio o mais rapidamente possível, esse objetivo só pode ser alcançado se o projeto conciliar uma correta seleção de produtos/
equipamentos e o conhecimento e a experiência que possibilitem projetar um sistema de detecção capaz de detectar um princípio
de incêndio com extrema rapidez e praticamente eliminar as possibilidades de falsos alarmes o que permitirá uma alta confiabilidade na proteção, com a adoção das medidas de alarme e abandono da edificação de forma ordenada e com tempo suficiente para a
retirada de todos os ocupantes em minutos assegurando a proteção das vidas, mesmo que sejam prédios com grande numero de
pessoas como os hotéis.
No caso específico dos hotéis, devido a grande concentração de pessoas na edificação, as normas determinam requerimentos
específicos no que tange aos alarmes e abandono.
A razão específica dos alarmes sonoros é a de avisar as pessoas de um perigo potencial. No caso dos hotéis a sinalização é direcionada a três grupos distintos:
•
Aos hóspedes para que sejam alertados de uma situação de emergência e perigo
•
Aos funcionários que deverão organizar e coordenar o abandono
•
Aos brigadistas que deverão atuar no primeiro combate até a chegada dos bombeiros
As instalações mais simples o sistema alerta de forma acústica e visual via o alarme simplesmente.
No caso de instalações mais sofisticadas o sistema além de alarmar e sinalizar, possui associado um recurso de sonorização de
emergência que emite mensagens pré-gravadas com instruções a serem seguidas pelas pessoas o que ajuda a prevenir o pânico e
ajuda na disseminação das instruções de abandono do local.
Um projeto de proteção correto inclui um plano detalhado de emergência e abandono da edificação em caso de incêndio com os
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procedimentos detalhados a serem seguidos pelas brigadas e pelos funcionários, deve também estar incluído um programa de treinamento que permita a todos ficarem devidamente informados e preparados para executarem o abandono de forma ordenada e segura.
Complementando as medidas acima mencionadas o projeto deve incluir uma sinalização de emergência conforme as normas e
que permita tanto aos hóspedes como os visitantes que tem quase nenhum conhecimento do local uma visualização simples e clara
para identificar as rotas de fuga e as saídas de emergência.
Para um correto acionamento da sinalização de alarme, o Plano de Emergência deve atender ao conceito importante o de VERIFICAÇÃO DO ALARME, ou seja, o pessoal responsável pela segurança do hotel deve executar as ações de verificação e confirmação
do evento antes de o alarme ser emitido na edificação e iniciar o processo de chamada do Corpo de Bombeiros.
Estas ações permitirão uma redução ao mínimo de alertas desnecessários que podem causar inclusive pânico nos ocupantes e
chamadas sem efetiva razão para as autoridades públicas de segurança.
A medida de verificação do alarme é baseada na temporização do acionamento dos alarmes nos andares e nas áreas comuns do
hotel. A Central de Controle recebe um sinal de detecção enviado por algum sensor de fumaça ou temperatura, a sinalização é feita
localmente na central de segurança e os operadores informam os envolvidos no Plano de Emergência (Seguranças e/ou brigadistas)
o local onde ocorreu a detecção solicitando que seja verificada e confirmada a emergência ou não. Após esta verificação é que são
tomadas as demais ações de acionamento da sinalização áudio visual de alarme ou avisos de mensagens de voz para alertar a população e os envolvidos na organização do abandono.
As Centrais de Comando digitais permitem a programação de diversas temporizações conforme as necessidades específicas de
cada hotel. No caso de não haver um reconhecimento e aceitação por um operador do alarme recebido, a central pode conforme
programação específica iniciar uma sequência automática de ações de alarme e comandos.
Um projeto completo deve incluir a iluminação de emergência distribuída adequadamente de forma a permitir a movimentação
das pessoas nas áreas pelas rotas de fuga e circulação para alcançar as rotas mesmo sem a iluminação normal que poderá estar
afetada pelo incêndio.
Para que seja reduzida a influência da fumaça na visibilidade dificultando o acesso as rotas de fuga, o projeto deve também incluir
um sistema de ventilação/exaustão que deverá manter estas áreas livre de fumaça o que é importante para assegurar a saída.

Exemplo de um Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio completo
Quando da concepção e elaboração do Projeto de Proteção contra Incêndio de um hotel, o projetista deve também observar
como uma das premissas mais importantes para a segurança da vida das pessoas e a minimização dos danos a grande importância da
rapidez da pronta resposta e do início das medidas de intervenção e do começo do combate ao incêndio.
Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio modernas do tipo digital permitem que boa parte das medidas iniciais sejam automatizadas através da integração do sistema com outros da edificação. Os painéis de controle modernos permitem, por exemplo:
•
Ativação de sinalização áudio visual setorizada para organização do abandono
•
Controle dos elevadores com comando para descida obrigatória para o piso térreo e travamento da operação
•
Desligamento do sistema de ventilação e ar condicionado de modo seletivo e setorizado
•
Acionamento da liberação e fechamento das portas corta fogo
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•
Acionamento de extinção e combate remotamente para áreas de risco específico
•
Transmissão de alarmes para estações remotas
Devido a grande diferença entre os hotéis na questão do seu tamanho e complexidade em termos de projeto, podemos englobar
basicamente as edificações nas categorias abaixo:
•
Hotéis/motéis próximos a estradas
•
Hotéis regionais
•
Hotéis metropolitanos
•
Hotéis de grandes edifícios
As características típicas de cada categoria irão direcionar a concepção e o projeto bem como o tamanho e a complexidade dos
sistema de proteção contra incêndio e do Plano de Emergência, as normas a serem seguidas definem basicamente quais a medidas
de proteção devem existir porem, cabe ao projetista a responsabilidade de adequar os sistemas em cada caso e situação, pois outros
elementos devem ser considerados tais como:
•
Tipo da edificação
•
Distribuição horizontal caso típico de hotéis compostos por chalés distribuídos na área do hotel
•
Local físico do hotel se é afastado de centros urbanos, existência de suporte adequado em termos de bombeiros na região,
•
Etc.
O mais importante para a concepção/elaboração do projeto é foco na responsabilidade com relação à segurança de vidas e, na
sequência, a minimização de danos à propriedade e à continuidade do negócio.
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Tecnologia de Treinamento Interativo para
Diminuição de Custos e Aumento de
Desempenho de Profissionais da Àrea de
Segurança Privada e Pública
Antonio Valerio Netto, Ph.D.
RESUMO:

Na área de segurança pública e privada, a dificuldade está em treinar de forma contínua com custo baixo com foco na
melhoria do desempenho do profissional. Trata-se de uma grande quantidade de profissionais para treinar e poucos instrutores capacitados. Stands de tiro cada vez mais distantes da base e em pouca quantidade o que exige logística (transporte,
alimentação, horas extras etc.). Treinamentos extras dentro da própria empresa elevam os custos fixos, o que o torna inviável.
Dificuldade de encontrar formas com custos acessíveis de capacitar os profissionais no uso progressivo da força. Diante desse cenário restritivo, a proposta é a utilização de simuladores de tiro e abordagem. Os benefícios para o profissional que irá
praticar as atividades de treinamento usando esta tecnologia estão em: Permite a capacitação dos profissionais em ciclos cada
vez mais curtos; permite a repetibilidade do treinamento para aprimoramento do conhecimento com baixo custo; permite a
redução no tempo no estande de tiro real e o aumento da quantidade de horas de treinamento; e auxilia no acompanhamento
do progresso dos profissionais. O artigo relata a aplicação de simuladores de segunda geração, não se trata mais somente do
tiro, mas de uma maior interatividade envolvendo, verbalização, movimento corporal, entre outros.
Palavras-chaves: Treinamento contínuo, simulador de abordagem, baixo custo, impacto econômico e social, segurança privada e orgânica, segurança pública, melhoria de desempenho.
1. INTRODUÇÃO

Na área de segurança uma atitude inadequada do profissional pode gerar uma repercussão negativa perante os clientes e
a sociedade. Essas ocorrências de erros na abordagem podem ser suscetíveis a ações judiciais de reparação. Contudo, o alto
custo de um treinamento continuado com arma de fogo (aluguel de stand de tiro, horas extras, deslocamento, aluguel de arma,
instrutor credenciado e munição) dificulta a formação e o aprimoramento dos profissionais. Além disso, existe o agravamento,
pois existem muitas pessoas para treinar e poucos instrutores capacitados. Os stands de tiro estão cada vez mais distantes da
base e em pouca quantidade o que exige custo alto de logística (transporte, alimentação, horas extras, etc.). Para realizar atualmente treinamentos extras dentro da própria empresa, não existem as ferramentas adequadas o que o torna praticamente
inviável. E por fim, a dificuldade de encontrar formas com custos acessíveis para o treinamento baseado no uso progressivo
da força.
É fato, que aprimorar o treinamento de profissionais de segurança no que tange a abordagem junto à população pode evitar
um confronto violento, como por exemplo, um disparo com uma arma de fogo. Esta situação é um fator de relevância social e
econômica. O treinamento de abordagem e a frequência com que é aplicada pode evitar o afastamento desses profissionais de
segurança da sua rotina de trabalho, haja vista que quando ocorre uma situação de confronto com disparos de arma de fogo,
existe um processo interno de sindicância, inclusive com o afastamento do profissional envolvido com a ocorrência de suas
atividades do dia-a-dia.
A prática do treinamento na área de segurança utilizada atualmente não permite uma interatividade adequada, muitos utilizam alvos inanimados e fixos, e quando existe algum sistema de simulação os mesmos são focados exclusivamente na questão
da precisão do disparo da arma de fogo. É o caso dos simuladores de tiro empregados principalmente na área de Defesa. Muitas
vezes, os profissionais da área de segurança não tem a oportunidade de treinar atitudes e postura verbal e corporal em situa20
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ções que ele realmente irá se defrontar no momento em que estiver prestando seus serviços no dia-a-dia.
A criação dos chamados simuladores de abordagem tem o aspecto de envolver mais pontos de interação. Não somente
o disparo da arma de fogo com é o caso dos simuladores de tiro. Mas também, a verbalização, postura corporal entre outros.
Isto auxilia no envolvimento e na imersão do profissional que está sendo treinado. Este tipo de simuladores está alinhado à
aplicação da metodologia do uso progressivo da força [1]. Isto é, a ação deverá se dar de maneira compatível a gravidade da
ameaça representada pela ação do infrator, sem se desviar do princípio da legalidade que norteia o processo de uma intervenção (Figura 1).
CIDADÃO ABORDADO

PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Ato que requer intervenção policial
Presença física
Cooperativo ou resistência verbal
Verbalização
Resistência física passiva
Controle de contato
Resistência física ativa
Controle físico
Agressão não letal
Força não letal
Agressão letal
Força letal
Figura 1. Metodologia do uso progressivo da força [1].
É importante comentar que uma arma de fogo, mata ou fere; e essa arma de fogo na mão de pessoas despreparadas pode
causar um prejuízo moral e social de altíssimo impacto. Por isto deve ser utilizado como última instância para solucionar uma
crise. Além disso, uma abordagem truculenta gera na maioria da população um sentimento de não confiança nos profissionais
envolvidos com a segurança pública e privada. Causa um sentimento de medo e insegurança diminuindo a qualidade de vida
desses cidadãos.
A maioria dos stands de tiro para treinamento, por exemplo, não permitem muita interatividade. Os usuários são colocados
em situações inanimadas e os potenciais alvos a serem alvejados são fixos ou móveis, não transmitindo a sensação de realidade
com a qual o usuário irá realmente se defrontar no momento em que estiver prestando seu serviço. O uso da simulação como
técnica de treinamento é adequada, pois se trata de um meio para auxiliar a instrução. Esta técnica é apoiada por dispositivos
(simulacro), sistemas computacionais e/ou equipamentos que representam o que se deseja simular (carro, avião etc.). O chamado simulador [2] é um equipamento que, em treinamento, reproduz as características essenciais de uma atividade e possibilita
a operação humana direta. As motivações de se utilizar a tecnologia de simulação para o aprendizado profissional são:
•
Diminui os altos custos de deslocar equipe, alimentação, aluguel de stand, horas extras com os profissionais.
•
Permite a capacitação dos profissionais em ciclos cada vez mais curtos.
•
Baixa os custos com horas extras e insuficiência numérica de instrutores.
•
Permite a repetibilidade para aprimoramento do conhecimento com baixo custo.
•
Auxilia no acompanhamento do progresso dos profissionais.
•
Simuladores evoluíram e já estão na sua segunda geração, não é mais somente tiro, agora é mais amplo. Simuladores
de tiro e abordagem.
O artigo esta dividido em mais quatro seções. A seção dois comenta sobre a abordagem do uso tecnologia educacional
utilizando a simulação. Na terceira seção é apresentada a aplicada na área de segurança. Na quarta seção os resultados obtidos
com a implantação em campo. Por fim, na quinta seção são apresentadas as considerações finais referentes ao tema abordado
no artigo.
2.TECNOLOGIA EDUCACIONAL

A tecnologia educacional busca explorar as relações entre tecnologia, aprendizagem, cultura e comunidade dando um enfoque novo à educação. A mesma se baseia em uma metodologia participativa que combina fundamentos do construcionismo
(Piaget e Papert) e do interacionismo (Vygotsky). Construcionismo, proposto por Seymour Papert é ao mesmo tempo uma
teoria de aprendizagem baseada nos princípios de Jean Piaget (conhecimento é adquirido à medida que se pensa e age sobre
o objeto maturação + experiência + transmissão social + equilíbrio) e uma estratégia de trabalho onde cada um se torna
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responsável por sua aprendizagem à medida que experimenta e constrói algo.
O interacionismo, proposto por Vygotsky, acredita que o aprendizado ocorre pela troca de informações entre as pessoas. A
aprendizagem é fundamentalmente uma experiência social, de interação pela linguagem e pela ação. A interação deve propiciar
uma comunidade de aprendizagem, de discurso e de prática de tal maneira a produzir significados, compreensão e ação crítica,
exercer a aprendizagem de cooperação e de autonomia, assegurar a centralidade do indivíduo na construção do conhecimento
e possibilitar resultados de ordem cognitiva, afetiva e de ação. Assim, o interacionismo é exercido na medida em que todos
os problemas são analisados, compreendidos e resolvidos em grupos e o construcionismo é exercido na medida em que cada
elemento do grupo tem responsabilidade por uma parte da solução, da criação surge o desenvolvimento. Cada um tem a
responsabilidade pelo seu próprio conhecimento e pelo grupo. Todos devem participar da solução, assim a dúvida de um e a
certeza do outro fazem com que o grupo cresça e se desenvolva.
Ao serem realizadas as atividades propostas, o projeto pode promover o desenvolvimento integrado de habilidades, atitudes e conhecimentos, referentes às diversas áreas gerando um aprendizado significativo e eficaz, No processo de realização, os
alunos serão levados naturalmente a passar pelas seguintes fases:
•
Formalização de ideias: a programação dos robôs requer a descrição de uma ideia, em termos de uma linguagem
formal e precisa. Essa descrição permite ao aluno explicitar o nível de compreensão que possui sobre os diferentes aspectos
envolvidos na resolução de um problema.
•
Experimentação (Testar a ideia): o robô executa fielmente a descrição fornecida, o resultado é fruto somente do que
foi solicitado. É uma imagem fiel do pensamento expresso de forma imediata.
•
Refletir sobre a ideia: a partir da análise do resultado, o aluno pode refletir sobre o que foi solicitado ao Robô e aonde
se chegou.
•
Depurar uma ideia: se o resultado não corresponde ao que era esperado, o aluno tem que depurar a ideia original por
meio de conteúdo ou de estratégia.
A formação de profissionais utilizando ferramentas baseadas em tecnologias educacionais permite melhorar a curva de
aprendizado do aluno e potencializar a presença do instrutor ou professor em um ambiente educacional. Dentre as tecnologias
educacionais, a utilização de sistemas interativos é cada vez maior devido aos seus aspectos de envolvimento e imersão que
possibilita o aluno vivenciar o aprendizado, isto é, sair do teórico e ir para prática.
A tecnologia de sistemas interativos é utilizada na construção de simuladores para treinamento atualmente empregado
para o aprendizado de profissionais de diversas áreas
desde piloto de avião, até manutenção de naves espaciais, passando pela formação de soldados militares até
médicos. O simulador é um meio auxiliar de instrução
que pode ser um dispositivo, programa de computador ou sistema que representa uma simulação.Trata-se
de um equipamento que, em treinamento, reproduz as
características essenciais de uma missão e possibilita a
operação humana direta.
Em um estudo do professor do Ohio State University, o Ph.D. Edgar Dale, realizado em 1969 [3], dizia
que depois de duas semanas, o cérebro humano
lembra 10% do que leu; 20% do que ouviu; 30% do que
viu; 50% do que viu e ouviu; 70% do que disse em uma
conversa/debate; e 90% do que vivenciou a partir de
sua prática. Esta pesquisa ficou conhecida pelo nome
de ”cone de aprendizado” (Figura 2). Pesquisas recentes [4] realizadas nos últimos cinco anos revelam exatamente que quando o aluno é chamado a participar
de forma ativa/participativa, ele compreende e assimila
melhor o conteúdo.
No caso da utilização de sistemas interativos para
treinamento na área de segurança começou com os
Figura 2. Cone de aprendizagem [3].
simuladores de tiros, no início da década de 80. Basica22
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mente, tinham como objetivo somente treinar o profissional para melhorar sua destreza na pontaria no uso da arma de fogo.
A segunda geração de simuladores teve início a partir do começo do século XXI. São os chamados simuladores de abordagem
que permite treinar os profissionais com maior interação estimulando seus outros sentidos, como voz, movimentação do
corpo, entre outros. Fazendo que situações do seu cotidiano pudessem ser treinadas de forma eficiente e repetitiva. Tinham a
mesma proposta de aprendizagem dos simuladores de tiro, contudo ao invés de treinar somente este procedimento, fossem
adicionadas outras interações como o uso da voz de comando por exemplo.
3. SIMULADORES PARA SEGURANÇA

A melhoria do treinamento de seguranças e policiais é um problema sócio econômico. A problemática do setor de segurança passa por questões relacionadas a atitudes inadequadas do profissional com repercussão negativa perante os clientes e
a sociedade. Na questão das ocorrências de erros na abordagem que são suscetíveis a ações judiciais de reparação. Além do
alto custo para um treinamento constante (aluguel de stand de tiro, horas extras, deslocamento, munição etc.).
O problema tem se agravado devido a:
•
Exigência para renovação do certificado de formação é longo (a cada dois anos).
•
Muita gente para treinar e poucos instrutores capacitados que acabam não se dedicando ao aluno.
•
Stands de tiro cada vez mais distantes da base e em pouca quantidade o que exige logística (transporte, alimentação,
horas extras, etc.).
•
Treinamentos extras dentro da própria empresa elevam os custos fixos, o que os tornam inviáveis.
•
Dificuldade de encontrar formas com custos acessíveis de treinar os profissionais no uso progressivo da força.
Todos os simuladores existentes da primeira geração (simuladores de tiro) utilizam basicamente a mesma estrutura de
funcionamento, porém, com softwares de controle e operação diferentes. O simulador é formado por um computador multimídia que contém o software de controle gerador de imagem para o projetor, um projetor, uma tela de projeção, um sistema
de captura do disparo. Existem somente dois usuários: o instrutor (ator primário) que é a pessoa que gerencia o aplicativo
faz os cadastros do usuário, escolhe qual a opção que o aluno irá utilizar acompanha o treinamento do aluno e depois acessa
os dados do módulo de avaliação de cada aluno. E o usuário (ator secundário) é a pessoa que irá utilizar o sistema que foi
programado pelo instrutor.
No Brasil não se tem conhecimento sobre depósitos de patentes relacionadas a simuladores interativos para treinamento
na área de segurança. No caso de simuladores de abordagem existem duas patentes requeridas, uma relacionada ao reconhecimento de comando de voz [5] e outra relacionada à captura de movimentos do corpo [6].
3.1 Aplicação do reconhecimento de voz
O dispositivo de verbalização (comando de voz) permite um treinamento onde ocorre um envolvimento psicológico maior
com a ação. O uso da conduta verbal causa envolvimento e imersão do usuário, passando uma sensação maior de realidade
para situação que estiver sendo apresentada pelo simulador.
O conceito do simulador dotado de dispositivos que aumentem a interação como o de reconhecimento de voz ou movimento se baseia em cinco premissas:
•
Predição: Avaliar e treinar o feeling do usuário armado; se o mesmo é capaz de identificar a aproximação de uma
situação de risco e a verbalização de forma correta;
•
Reação: avaliar e treinar a tomada de decisão do usuário armado, poucos segundos após o início de uma situação
crítica;
•
Condições de afrontamento: necessidade, oportunidade, proporcionalidade e qualidade;
•
Decisão: que deverá ser tomada nos dois ou três segundos que antecedem uma ação;
•
Capacitar à percepção do usuário no momento em que ele participa de um confronto: “a pressão arterial dobra, os
batimentos cardíacos triplicam, a emoção e a reação, obedecendo ao instinto de preservação da vida, são tão intensas que,
normalmente, antecedem ao raciocínio, e a capacidade de raciocínio fica drasticamente reduzida”.
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3.2 Visão geral sobre o simulador
Em linhas gerais, o instrutor deve ligar o equipamento. O aluno deve ficar na frente da tela de projeção de 120 polegadas
(anteparo) do sistema a uma distância de 3,4 metros. A imagem estará sendo projetada pelo projetor neste anteparo. O instrutor deve executar o sistema. Entrar no módulo de calibração e realizar a calibração usando uma ponteira laser. Trata-se de um
cálculo matemático onde o sistema fará o sincronismo entre a posição (x,y) do disparo do laser com a posição (x,y) lógica
do software do simulador.
Depois de calibrado o sistema, deverá escolher uma opção no módulo de treinamento como, por exemplo, estande de tiro
virtual – 4 cores (Figura 3).

Figura 3. Stand virtual de tiro - 4 cores.
Em seguida é possível ir para a tela de mudança de características (editor da opção) ou ir direto para o treinamento. Devese aguardar um comando de voz ou os possíveis disparos do usuário. O sistema irá armazenar os resultados provenientes da
verbalização e/ou do disparo e acionar as sequências adequadas de acordo com cada opção.
No final do treinamento, o sistema volta para a tela de escolha de opções para o treinamento. Para cada opção podem ser
mudadas determinadas configurações. Cada resultado do desempenho do treinamento é armazenado em um banco de dados
para que depois o instrutor possa acessar e verificar as informações de cada usuário.
No caso do dispositivo laser que vai inserido na arma real, é possível disparar vários tiros em cada treinamento, seja de
forma seguida (rajada) ou dispersa. O sistema irá responder de acordo com a posição em que o disparo atingiu no anteparo.
A interface inicial do simulador permite que o instrutor possa escolher quais módulos de treinamento serão executados,
se será um “skill drills” ou a opção de “atividades de abordagem” ou a opção do estande de tiro virtual (somente uma opção).
Cada um deles tem uma interface para modificar características de cada opção.
O módulo “skill drills” é focado na melhoria do usuário nas habilidades de velocidade, acuracidade e tomada de decisão
para o disparo. Cada cenário do “drill” permitirá ao instrutor montar toda uma sessão de treinamento para níveis de habilidade individual desde iniciante até expert usando cenários ajustáveis como, por exemplo, número de alvos, velocidade do alvo,
tempo de exposição do alvo, formatação do alvo, distância (tamanho) do alvo, a partir do usuário, etc. A seguir é apresentado
um detalhamento das características de cada “skill drill”:
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10) Tiro de Oportunidade

Os módulos de “atividade de abordagem” exibem cenários virtuais onde existirão cenas relacionadas a situações onde o
aluno armado com arma de fogo deverá ser exposto a uma tomada de decisão usando o comando de voz e buscando interagir com o cenário usando os movimentos do seu corpo por exemplo. Poderia ser uma situação de vigilância em um pátio
de transportadora (Figura 4) ou presenciar um assalto a um galpão de fábrica onde neste caso, a reação do aluno é analisada
por um sensor de movimento e de acordo com a posição de suas mãos e braços o avatar presente na cena reage (Figura 5).

Figura 4. Profissional pode se contextualizar em uma situação do seu cotidiano e interagir por meio da voz e
disparos com uma arma de fogo real.

Figura 5.Treinamento para uma reação corporal e de verbalização adequados mediante uma abordagem armada.
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No módulo do estande de tiro virtual o usuário poderá fazer uso da mesma forma que um estande real, isto é, a dinâmica
de uso deverá ser a mesma. O alvo se desloca em uma única direção para frente ou para trás e se coloca a distâncias pré-definidas. O aluno fará o disparo e é verificado onde estes disparos atingiram o alvo.
Em linhas gerais, o sistema deverá projetar o módulo de treinamento escolhido pelo instrutor. O aluno irá interagir com
o sistema que deve identifica a ação da verbalização, movimento corporal e/ou o disparo do laser da arma de fogo (posição
x,y) para permitir que ocorra uma cena em consequência da interação realizada. Ao final do treinamento, determinadas informações são geradas automaticamente pelo sistema e armazenadas para que possam ser analisadas pelo instrutor. Também a
instrução é dada no decorrer das sessões de treinamento com o simulador.
4. RESULTADOS

A validação da eficiência dos simuladores em campo parte da análise comparativa com o treinamento real.Trata-se da base
de referência. Por exemplo, em uma das atividades, foram selecionados em torno de vinte alunos iniciantes de um curso de
formação de vigilantes, onde foram separadas duas turmas de dez alunos cada.
A atividade foi realizada durante as aulas de armamento e tiro. Uma das turmas seguiu o roteiro da aula normalmente (sem
o uso do simulador), ou seja, tendo a aula teórica e em seguida realizaram os tiros no stand de tiro real. A outra turma, após a
parte teórica, teve uma parte prática no stand de tiro virtual do simulador antes de irem ao stand de tiro real.
Após esses cumprimentos foram observados os seguintes resultados: Os alunos que tiveram a aula com o uso do simulador
anteriormente obtiveram um melhor desempenho na aula de tiro no stand real. Esta melhora foi percebida com um maior
percentual de acertos destes alunos e menor necessidade de correção do aluno durante a atividade prática com tiro real.
Tornou a atividade mais produtiva e segura.
Outra validação foi realizada em uma segunda empresa de segurança. Com um perfil de profissionais na área de transporte
de valores utilizando carros-fortes. Esta empresa treinou inicialmente 499 colaboradores nos estados do Paraná e Santa Catarina. Foram selecionados 10 colaboradores para realizar o tiro real (sem a utilizar o simulador) e 10 colaboradores utilizaram o
simulador. Foi obtido uma melhora de 8% com os colaboradores que passaram pelo simulador. Esta melhora foi percebida com
um maior percentual de acerto desses alunos e menor necessidade de correções dos alunos durante as atividades práticas
com o tiro real. Diante disso, foi atestado que o simulador cumpre com as expectativas nas melhora da qualidade de ensino e
na prática do tiro.
No caso dos cenários onde existe a questão dos comandos de voz e reconhecimento dos movimentos do corpo. Os testes
de validação ainda são subjetivos, isto é, resultam da percepção humana e não possui indicadores definidos.
Em uso operacional em uma grande multinacional da área de segurança [7] desde abril de 2014, segundo a área de educação
da empresa, alguns pontos positivos são observados, como, por exemplo, a melhor postura do vigilante na chamada “força de
presença”. O desempenho no simulador melhorou o treinamento de tiro real, realizado fora da empresa em local adequado,
e deu maior confiança ao profissional. Em relação ao desempenho profissional de um grupo de seguranças que foi analisado, a
melhora foi de 18% em relação ao acerto de tiros, além da melhora de percepção dos vigilantes.
Entre as vantagens apontadas pela empresa de segurança também estão à redução no tempo no estande de tiro real,
aumento da quantidade de horas de treinamento e variedade de cenários produzidos. O papel do profissional no simulador
é ganhar percepção e reagir conforme as situações de ataque com foco somente em pessoas que apresentem risco. Após
a conclusão, um instrutor mostra os resultados alcançados e analisa os pontos que podem melhorar e o segurança refaz o
exercício. A voz do vigilante também é analisada, se forte e assertiva ela impactará no comportamento dos personagens virtuais. Da mesma forma, os movimentos do corpo do vigilante são analisados pelo sistema que reage conforme a entrada de
informações. Se a simulação não ocorrer dentro dos parâmetros corretos de abordagem, o vigilante pode “virtualmente” ser
atingido por um tiro.
5. Considerações Finais

No mercado brasileiro de segurança privada, a justificativa da melhora técnica do treinamento do profissional, ainda não é
suficiente para popularizar a tecnologia de simulação. Diante disso, as justificativas ficam simplificadas basicamente na questão
do treinamento com custo baixo.
Levantamento financeiro realizado junto a uma empresa multinacional de segurança [7] calculou que treinar 138 homens
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uma única vez em um stand de tiro real. Já seria suficiente para pagar um simulador. Este valor do custo de cada homem treinado foi calculado aplicando a economia com horas extras, aluguel de stand, aluguel da arma, munição, instrutor credenciado e
deslocamento. Se fossem realizados mais de dois treinamentos com o mesmo homem em semestres diferentes, por exemplo,
o valor dobraria por homem treinado. Com o simulador, é possível realizar mais de um treinamento com cada pessoa sendo
que a partir do segundo treinamento, o equipamento já não conta o seu custo de aquisição.
Os simuladores de abordagem que aplicam comando de voz, reconhecimento do movimento do corpo entre outras interatividades permitem um treinamento mais efetivo, propiciando um envolvimento psicológico maior com a ação, passando uma
sensação maior de realidade, aonde a reação, o recuo, o som, a iluminação, irão “transportar” o usuário para um momento real
quando estiverem presenciando virtualmente a situação.
Este tipo de sistema propõe uma completa quebra de paradigma no mercado de simuladores para treinamento de segurança pública e privada. A grande maioria dos simuladores nacionais e internacionais, ainda foca somente a questão do disparo
da arma de fogo. Onde o objetivo é trabalhar a precisão do disparo do projetil que um policial ou vigilante possa vir a realizar
diante de uma situação de confronto. Os simuladores de abordagem foram criados para suprir a necessidade da atual postura
da polícia e também da segurança privada que é a utilização de uma arma de fogo como última opção diante de uma situação
de abordagem. Antes de atirar, existe todo um processo que vai desde a presença do profissional de segurança, passa pela
verbalização, e posteriormente, como última opção, o emprego da arma de fogo (uso progressivo da força).
Além disso, o treinamento de forma continuada é fundamental para que uma situação de confronto seja conduzida para
uma ação conclusiva que não necessite de forma extrema como a realizar um disparo com a arma de fogo.
Como trabalho futuro, a proposta é compreender como criar indicadores pragmáticos e estatísticos para á área de segurança onde possa ser comparado o impacto do treinamento virtual da atitude do profissional com o desempenho real desse
profissional no dia-a-dia. A percepção de melhora educacional precisa ser retirada da subjetividade de opiniões pessoais para
aplicação de indicadores de comparação. Da mesma forma como é realizada atualmente com os disparos das armas de fogo.
Por fim, projetos futuros atrelados aos simuladores permitem melhorar a organização do trabalho de treinamento continuo e baixar os custos desse processo. Em linhas gerais pode-se destacar:
•
Presença de diversos simuladores espalhados por vários locais conectados em um mesmo servidor de dados, o que
permite gerar histórico de treinamento de cada usuário e manter centralizados estes dados para análises comparativas;
•
Pode ser acrescentados módulos para aquisição de mais informações, por exemplo, de biofeedback, gravação de imagens do aluno, dispositivo de disparo paintball etc., além de novos cenários (locais etc.), atividades de abordagem e configurações conforme o interesse do usuário (geração de conteúdos).
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Modelo de excelência em segurança para
áreas urbanas de alto nível
| Caso Reserva do Paiva
Cristiane Soriano Martins Santana, ASE
Saulo Pessoa Batista dos Santos

RESUMO

Residentes no Brasil encontram dificuldades para se estabelecer em um local que alie tranquilidade, comodidade e segurança. Geralmente cidades ou bairros considerados tranquilos estão afastados de centros comerciais, demandando deslocamento
mais longo para tratar questões do dia-a-dia. Outro aspecto é que mesmo aqueles chamados ‘bairros nobres’ não propiciam
ao seu público a harmonia plena, ficando seus usuários muitas vezes restritos ao condomínio que residem, com sua liberdade
restrita (‘blindados’). Para proporcionar mais segurança (ou pelo menos a sensação dela) é comum observamos grades, cercas,
vigilantes, câmeras e outros recursos ostensivos.
O desafio deste projeto é implantar um modelo de excelência que seja viável em áreas mistas (aspectos públicos e privados), com o mínimo de ‘agressão’ visual, de modo a manter a atmosfera de tranquilidade sem que haja comprometimento da
segurança.
É dentro deste conceito e mediante utilização da arquitetura e o emprego da vigilância natural que será possível atrair o
público e gerar a viabilidade do projeto. Foi com este propósito que nasceu em Pernambuco, a Reserva do Paiva, planejada para
oferecer diferencial ao seu público fixo e flutuante.

INTRODUÇÃO

Bairro é a forma mais rudimentar de organização populacional existente, sem qualquer preocupação política, diferentemente do município. É ainda, a unidade urbana mais próxima da escala do homem e, por isso, planejá-lo é a forma mais eficiente
de intervir nas cidades.
O conceito urbanístico de bairro planejado surgiu nos Estados Unidos, na década de 80, como desdobramento do Novo
Urbanismo.
O movimento, que defende o uso misto no espaço urbano e critica o zoneamento monofuncional, vem ganhando espaço
no Brasil com o crescimento dos bairros planejados nas grandes cidades brasileiras. As questões urbanas atingiram tal complexidade que a única forma de continuar crescendo é planejar novas áreas e recuperar espaços já ocupados.
Esses espaços devem oferecer além do aspecto residencial, fácil acesso a lazer, centros educacionais e hospitalares, shoppings centers – farmácias, supermercados, padarias - e, até mesmo, aos locais de trabalho, devendo garantir também uma
concentração de urbanidade para favorecer mais pessoas, pelo maior tempo possível, nos espaços públicos. Trata-se de aliar
conforto, comodidade e segurança.
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A RESERVA DO PAIVA

Figura 1 – Ilustração da visão aérea da Reserva do Paiva.

Figura 2 – Legenda dos empreendimentos que compõem a Reserva do Paiva.

O empreendimento está localizado no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, delimitado ao Norte pelo Rio Jaboatão
e a Praia de Barra de Jangada e, ao Sul, com a Praia de Itapuama.
Conta com uma área de 526 hectares (dos quais 200 hectares são de Mata Atlântica preservada), com uma faixa litorânea
de 8,5Km de praias, frequentadas por moradores e visitantes.
O acesso de veículos ao bairro se dá através da Rodovia PE009, a qual é pedagiada no trecho que corta a RESERVA DO
PAIVA.
O acesso à praia é feito a partir de ruas pavimentadas e através de servidões (apenas para pedestres). No caso das ruas,
inicialmente não há infraestrutura de estacionamento, fazendo com que inexista ordenamento para esse fim. Há previsão de
construção de bolsões de estacionamento para atender e disciplinar esse fluxo.
Em que pese o RESERVA DO PAIVA ser um empreendimento de caráter privado, há de se considerar que ele conta com
uma imensa área de utilização e convivência pública (rodovia, ruas, orla marítima etc.), onde as responsabilidades devem ser
bem definidas e consequentemente cumpridas por cada ator envolvido no processo.
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Entretanto, é notório que devido à magnitude do projeto e à sua
representatividade junto à sociedade, o poder público se utiliza da
característica privada da qual se reveste o empreendimento e atua
como coadjuvante em algumas responsabilidades obrigatórias como
segurança em vias públicas, ordenamento do trânsito, ordenamento
e fiscalização na utilização da orla, dentre outras.
Essa redução da atuação do poder público com justificativa de
que há áreas mais críticas a serem cobertas, acentua o grau de risco
às pessoas e ao patrimônio daqueles que moram ou frequentam a
RESERVA DO PAIVA, podendo gerar também reflexos negativos à
imagem do Empreendimento. É fato que o atrativo para práticas delituosas acompanhará o crescimento do local, ou seja, à medida que
foram instaladas estruturas (escolas, supermercados, empresariais,
prédios residenciais etc.), gerando um maior fluxo e circulação de
pessoas, mais visibilidade terá o local.
Todo esse cenário faz com que haja uma necessidade de atendimento aos anseios da população do RESERVA DO PAIVA (fixa ou flutuante),
sendo tais responsabilidades, principalmente aquelas concernentes ao
processo de segurança, compartilhadas e delimitadas: aspectos intramuros de competência de cada empreendimento e as áreas comuns
assumidas pela AGRP – Associação Geral Reserva do Paiva.
No Bairro Planejado Reserva do Paiva, a presença da Associação
Geral da Reserva do Paiva assume o papel de representar moradores, comunidades locais e visitantes. O interesse é um só: “preservar
a qualidade urbana, dos espaços naturais e construídos do lugar, com
Figura 3 – Localização da Reserva do Paiva –
seus serviços essenciais”. Uma Associação costuma ser a voz dos
Fonte: Googlemaps
seus associados perante as autoridades do município e/ou estado,
exercendo o papel de mediadora em determinadas circunstâncias.
FILOSOFIA

Diante dessa contextualização, a AGRP – Associação Geral Reserva do Paiva baseia suas ações no princípio citado por
Nelson Baeta e que norteou a revitalização de Barcelona, Espanha: “Uma cidade é boa, quando uma mãe pode circular pelas
calçadas empurrando seu carrinho de bebê.”
Aqui o foco não é repressivo com o viés de inclusivo, a exemplo do Programa ‘Tolerância Zero’ adotado na cidade de Nova
Iorque, USA. É justamente o inverso, inclusivo e preventivo com envolvimento repressivo, caso estritamente necessário.
São cenários distintos, sendo um de resgate e outro de construção, mas ambos buscando a convivência harmoniosa e pacífica.

Imagens 1 e 2 – Interação sobre consciência ambiental (desova de tartarugas)
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Imagens 3 e 4 – Integração do público e incentivo ao lazer em áreas públicas

MISSÃO

Proporcionar bem-estar à população integrante da Reserva do Paiva e instalar a consciência de segurança coletiva, mediante filosofia da vigilância natural.
VISÃO

Tornar a Reserva do Paiva modelo de excelência em Segurança de áreas urbanas de alto nível pelos próximos 30 anos.
VISÃO









Prioridade à vida
Respeito
Educação
Integração
Profissionalismo
Harmonia
Responsabilidade compartilhada

DESAFIOS






Cultura existente: individualista e reativa
Evitar a pseudo ‘sensação de segurança’
Implantar protocolos padrões
Integrar público residente, flutuante e comunidade do entorno

A Associação é ainda o principal e mais importante elo entre os ambientes interno e externo relacionados ao Bairro. Assim
sendo, assume também a atribuição de enfrentar e prevenir os possíveis problemas advindos das ameaças.
Algumas questões ganham força com a atuação da AGRP, como a “Gestão de Programas Sociais” e “Investimentos em
sustentabilidade”, que poderão e devem ser ampliados, uma vez que o fortalecimento dessas ações dará cada vez mais credibilidade a Associação, como também fortalecerá a convivência harmônica do BPRP com o seu entorno. É relevante, também, a
capacidade da AGRP em realizar parcerias e o interesse que o Bairro desperta em novas alianças.
Do ponto de vista legal, para sua proteção, sobretudo ao que se refere à ocupação dos espaços e a preservação ambiental,
o BPRP tem como garantia a existência de legislações federais, estaduais e municipais. Assim sendo, sua apropriação por parte
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da AGRP tem que ser constante e sistemática para que não se transformem em uma ameaça ao planejamento e aos empreendimentos do Bairro e não venham trazer possíveis embates com a sociedade civil.
Ainda no seu ambiente interno chamam a atenção fraquezas ligadas às suas características de localização, de preservação
natural, a própria extensão litorânea e a faixa de praia, apontando para fragilidades territoriais e ambientais que, se não tratadas adequadamente, poderão resultar em insegurança para os moradores e freqüentadores do Bairro Planejado Reserva do
Paiva - BPRP.
Todas essas questões precisam ser consideradas para que o BPRP, não se torne uma “ilha de bom planejamento num ambiente caótico”.
MATRIZ SWOT

Como ferramenta para a compreensão desses fatores, foi elaborada matriz do ambiente interno e externo do BPRP, com
suas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades.
A Matriz SWOT foi utilizada para a identificação dos riscos e oportunidades, tanto presentes quanto futuros, que possam
influenciar a vida das pessoas residentes e daquelas que, de uma forma ou de outra, circulam e convivem com os equipamentos
do Bairro.
O objetivo maior é identificar o conjunto de forças existentes internamente à Reserva do Paiva, que sejam coerentes com
as oportunidades e ameaças existentes no ambiente externo a ele. Desta forma, o BPRP terá um indicativo para enfrentar as
questões vitais e a importância e influência de cada uma delas e, a partir daí formular o seu Plano de Ação.

PLANO DE AÇÃO

Por meio da matriz SWOT foi possível elaborar o plano de ação, contendo medidas de curto, médio e longo prazo, priorizando
aquelas que necessitam de implementação mais imediatas e com custo x benefício já justificado. Dentre elas mencionamos:
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a) Incrementar a quantidade de vigilantes, com plano de atuação claramente definido: a presença da segurança possui
caráter inibidor, porém não basta implantar o posto de serviço, é preciso definir sua atuação, procedimentos, finalidade e
alocá-los em pontos estratégicos. Num complexo urbano onde se preza pela tranquilidade, sua postura deve ser diferenciada.
b) Realizar treinamentos periódicos com equipe de segurança: Este quesito é fundamental e a periodicidade necessária
para que seja firmada, efetivamente, a nova cultura adotada pelo Bairro, assemelhada àqueles profissionais que trabalham em
eventos, devendo, por tanto, ter boa habilidade e trato com o público, sem perder o papel eminentemente de vigilante.
c) Instalar câmeras - fixas e móveis: em empreendimentos deste porte, o uso de recursos de segurança deve ser equilibrado a manter a ‘invisibilidade’ com suave caráter presencial. As câmeras, sem dúvidas, são essenciais para oferecer suporte
aos locais e otimizar o tratamento das situações e distribuição do efetivo.
d) Instalar alarmes: sistemas de alarme também são essenciais e, atualmente com os modernos dispositivos, integram-se
à estrutura sem agredir a arquitetura do local.
e) Implantar central de monitoramento e controle: Não basta ter dispositivos instalados, é essencial, sobretudo nessa
estrutura de “transparência” que haja local onde serão centralizados e integrados os recursos e os dados para o adequado
tratamento. A Central possibilitará realização de ‘rondas virtuais’ sem que haja o incômodo presencial do vigilante ostensivo,
sem prejuízos à segurança, haja vista que poderá acionar rapidamente efetivo, se houver indício de anormalidade ou detecção
de fato suspeito.
f)
Implementar protocolos de segurança: Outro item primordial quando se fala em segurança é estabelecer e documentar protocolos. Desta forma, poderá ser exigido padrão de atendimento e tratamento, não ficando um procedimento atrelado
à determinada pessoa. Cada situação deve ser prevista e estar detalhada para que as pessoas que forem lidar com aquele cenário sabiam o que fazer, sem ter que recorrer à memória de seus colegas mais antigos, muitas vezes com práticas já defasadas.
Estes protocolos, inclusive, carecem de atualização periódica para que se mantenham em conformidade com as legislações
vigilantes e melhores práticas.
g) Instalação de barreiras físicas: Uma das maiores dificuldades de atuação neste complexo é a implantação de barreiras
físicas eficazes, pois sua área envolve extensão de praia e área de mata. Respeito ao meio ambiente e aos aspectos visuais
também são observados, visando gerar resultado que limite e gere dificultadores de acesso, no entanto, mantendo as características naturais do BPRP.
h) Melhoria da iluminação: Um ambiente limpo e bem iluminado atrai público para a circulação e inibe a prática de abordagens delituosas e comportamentos inadequados. A iluminação contribui ainda, diretamente, para melhoria da qualidade das
imagens visualizadas pelas câmeras do sistema de CFTV. Assim, serão identificados pontos que merecem reforço ou implantação de iluminação contribuindo para melhoria da imagem da RP.
i)
Realizar parcerias com o Poder Público: O Bairro envolve uma série de empreendimentos privados, mas conta também com ambientes públicos, vias de tráfego e, também, considerável circulação de pessoas. Por conta destes fatores faz-se
imprescindível a aproximação com as entidades do governo, sejam estaduais ou municipais, para que se estabeleçam parcerias
possibilitando atuação preventiva e emergencial, se necessário. A exemplo desta ‘troca’ salutar cita-se a cessão do heliponto de
um dos empreendimentos comerciais durante o período do carnaval para utilização como ponto-base por parte dos órgãos
policiais e de resgate aéreo.
j)
Campanhas educativas: Os públicos fixos e flutuantes precisam se familiarizar com a filosofia da Reserva do Paiva, de
modo a implantar, efetivamente, o conceito de vigilância natural. Para isso, as ações educativas abrangendo diversos assuntos
estão sendo implementadas como forma de envolver o público numa mesma atmosfera.
k)
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ferências de pessoas que, embora não sejam residentes, possuem presença constante no ambiente. São colaboradores, quer
sejam vinculados aos empreendimentos, aos moradores ao à própria Associação; agentes de limpeza urbana; ambulantes; pescadores; moradores de comunidades vizinhas, que têm interação e fazem parte da rotina do local. Enxergado este aspecto foi
desenvolvido o programa Amigos do Paiva.
AMIGOS DO PAIVA

Sob a ótica da inclusão e integração foi criado o Programa Amigos do Paiva, que tem como finalidade disseminar o conceito
da Reserva a todos os envolvidos no processo, nivelando a filosofia e motivação. A partir do momento que as pessoas consideradas ‘acessórias’ se sentem parte do BRP (e não excluídas como há em outras situações) e entendem o porquê de certos
procedimentos, a tendência é que haja maior engajamento nas atividades demandadas no aspecto comum.
Para tanto são realizadas palestras com cada grupo demonstrando o papel deles nesta ‘engrenagem’ e que a RP não quer
tratá-los com indiferença, mas sim como parte integrante e importante no estabelecimento de uma cultura preventiva e de
bem-estar.
Como exemplo, podemos citar o trabalho realizado com os agentes de limpeza urbana. Durante a exposição foi demonstrado que é possível transformar aquela pessoa que todos olham, mas ninguém vê, ou seja, passam despercebidos no dia-a-dia,
em um agente atuante integrado ao habitat e, também, um elemento de segurança, vez que se tratam de profissionais que
conhecem a rotina do local que zelam e são capazes de perceber atitudes suspeitas e evitar incidentes e acidentes.

Figuras 1 e 2 – Ilustração da geração da identidade nos agentes de limpeza pública

Outro grupo também já atuante e envolvido no processo
é o de vendedores ambulantes, os quais passam por credenciamento prévio e palestra de ambientação para possuir permissão de atuar na área.
Quando se tem esta percepção enraizada na cultura das
pessoas, tem-se a chamada vigilância natural.

Figura 3 – Nota publicada no Informativo da AGRP
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VIGILÂNCIA NATURAL

O conceito de vigilância natural adotado na Reserva do Paiva envolve utilização de recursos que já estão inseridos naquele
ambiente, de modo a gerar o menor impacto possível, seja visual ou presencial.
A natureza possui presença marcante no complexo, então sob essa ótica, no tocante às barreiras físicas, muros são substituídos por cercas-vivas; perímetros são delimitados por cercas ambientais, plantas ou gramados. Percebe-se, então, aderência
ao modelo denominado CPTED, termo que significa Crime Prevention Through Environmental Design (prevenção de crime
por meio do desenho ambiental), o qual demonstra que é possível desestimular ações criminosas com base na estrutura arquitetônica do empreendimento.
Na questão humana, o conceito faz relação com o programa ‘Amigos do Paiva’ com o intuito de envolver o público fixo e
flutuante na cultura organizacional e, assim, fazer com que cada pessoa também seja responsável pela segurança da Reserva,
devendo reportar situações atípicas, incidentes ou acidentes com a máxima brevidade à central de operações.
Com essa sensibilização, os ganhos para a segurança são amplos, permitindo otimização da distribuição do efetivo de vigilância; atuação tempestiva quando da detecção de incidente ou acidente; presença inibitória na percepção de situação suspeita,
dentre outros. A pessoa que fez o comunicado constata que seu comunicado foi tratado com profissionalismo e isso gera
credibilidade ao sistema.
Neste envolvimento das pessoas, a integração entre os condomínios é essencial. Cada empreendimento possui suas normas
e regras para atuação interna, contudo existe também o fluxo comum, ou seja, a rede de comunicações (rede rádio) entre
os condomínios e a Associação Geral da Reserva do Paiva para que as situações ocorridas sejam compartilhadas, permitindo
ações mitigadoras e reativas (quando necessárias) de forma integrada. Os condomínios ou estabelecimentos comerciais não
são tratados como ‘ilhas’, isoladas e sem interação com os demais atores do complexo.
VIGILANTE CIDADÃO

Mesmo com a utilização de recursos naturais e eletrônicos para a proteção do complexo e com o envolvimento do público residente, trabalhador e visitante, ainda assim se faz necessária a presença física do vigilante. No entanto, seu perfil deve
ser diferenciado, haja vista os aspectos conceituais e o
propósito da Reserva do Paiva em si.
O vigilante para atuar em empreendimentos de alto
nível deve, além de ser conhecedor das suas atividades e
procedimentos, possuir boa postura e desenvoltura, ter
boa apresentação pessoal e conhecer a cultura do local
para aperfeiçoar a sua atuação. Seu papel possuirá interatividade com o público, sem perder, porém, as características de observação, atenção e vigilância intrínsecas
à sua profissão.
Trata-se de padrão aproximado àqueles utilizados
em grandes eventos, onde as funções educativa e orientativa também estarão presentes, de forma transmitir
receptividade e educação às pessoas que ali transitam
ou residem.
É um profissional preparado para lidar com os mais
diversos perfis e necessidades: de crianças a idosos, incluindo pessoas com necessidades especiais, além de
adultos e adolescentes.
Sua presença é inibitória, sem, contudo ser ‘agressiva’, de modo a desestimular o clima de enfrentamento,
mantendo a ordem no local.
Partindo desse pressuposto, foi adotado pela Reserva do Paiva o projeto ‘Vigilante Cidadão’ que trata de
Figura 4 – Ilustração do Projeto ‘Vigilante Cidadão’
aculturar os agentes de segurança privada na filosofia
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de ‘respeitar, educar, servir e proteger’, atentando para as questões especiais e ambientais. Acredita-se que com o exemplo se
cria reflexos em todo o ambiente, gerando maior confiabilidade no trabalho desenvolvido.
Além do treinamento específico, os vigilantes inseridos no Projeto também passam por processo de reconhecimento de
suas ações, motivando-os na manutenção do clima harmônico e seguro.

INTEGRAÇÃO COM A SEGURANÇA PÚBLICA

Embora seja um complexo predominantemente privado, a Reserva do Paiva abrange áreas públicas, incluindo via estadual,
parques e faixa litorânea, o que justifica a atuação da Segurança Pública.
Assim, a presença das Entidades Policiais existe e possui atuação integrada com o sistema já mencionado neste artigo. Desta
forma, é possível oferecer o devido suporte, ter atuação tempestiva, porém mantendo o alinhamento cultural existente na
Reserva do Paiva.
Essa atuação positiva é obtida graças ao bom relacionamento e estabelecimento de parcerias, que objetivam benefícios para
ambos os lados.
Resultado da parceria existente foi a implantação da Companhia da Polícia Militar, em prédio cedido pela Prefeitura do
Cabo de Santo Agostinho, o qual será reformado pela AGRP. Essa Companhia atenderá tanto a Reserva do Paiva, quanto às áreas circunvizinhas incluindo: Itapoma, Gaibu, Calhetas, Xaréu até Suape, aproximando a polícia da população residente nesta área.

Imagens 5 e 6 – Presença Policial e abordagens preventivas

Imagem 7 – Implantação da Companhia da Polícia Militar
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COMUNIDADES NO ENTORNO
Dificilmente uma estrutura residencial de alto padrão no Brasil estará isolada de comunidades menos favorecidas. Essa
desigualdade de convivência, se não bem tratada, pode gerar riscos de conflitos, vandalismos e até incidentes.
Preocupada com a manutenção da ordem e ciente de que um bom relacionamento com as Comunidades do Entorno
também são geradores de aspectos positivos para ambos os lados, a AGRP também desencadeou atuação proativa de modo a
integrar-se com as comunidades vizinhas.
Itapoama é um bom exemplo disso. Situada no limite sul da reserva, apresenta população com poder aquisitivo baixo, porém também é uma região tranquila e com baixo índice de delitos.
Para estimular que essa prática permaneça, além da instalação da Companhia da PM, a AGRP atua em projetos sociais na
própria comunidade e também estimula a integração ordenada dos ‘vizinhos’ com a Reserva, por meio de palestras e outras
atividades. Boa parte dos trabalhadores da Reserva reside em comunidades vizinhas, então é interessante que eles se sintam
acolhidos nos dois ambientes.
MODELO DE EXCELÊNCIA
Através da vivência na criação do Projeto para a Reserva do Paiva foi possível perceber que é possível sonhar com um
ambiente residencial tranquilo em seu contexto macro. Os brasileiros podem ‘desfazer suas malas’ e residir em seu próprio
país, continuar com sua cultura e tradição, sem ter que se ‘refugiar’ em outra nação ou se isolar em seu condomínio luxuoso.
O desafio é grande, pois envolve aspectos públicos, privados e mudança de cultura, porém viável, principalmente se incorporado desde a concepção do Empreendimento.
O acompanhamento deve ser constante e as premissas de educação e respeito devem permear o disciplinamento normativo para definição dos procedimentos específicos. Registros das atividades, centralização do controle das operações são
essenciais para que se tenha visão geral do processo e, assim, seja possível implantar correções, melhorias e, principalmente,
apresentar os resultados gerados.
Com essa rotina de exposição periódica da performance alcançada para os atores envolvidos no processo, a equação custo
x benefício mostrar-se-á plenamente justificada.
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Supervisão em Segurança Empresarial
Medição & Desempenho
Fernando Só e Silva - Michel Pipolo
“Vá e Vença! Que por vencido não o conheçam.”
(Frase no Batalhão do BOPE/RJ).

RESUMO

A equipe de supervisão pode ser comparada à “tropa de elite” de uma empresa de segurança privada ou orgânica. Como tal,
utilizando-se de meios adequados para o acompanhamento dos seus resultados, deve ser valorizada, incentivada e celebrada.
Este artigo traz a provisão de uma metodologia para estruturação das atividades de supervisão em organizações prestadoras de serviços em segurança empresarial. Ensina o uso de indicadores para omonitoramento do seu desempenho, propondo,
de uma maneira geral, tornar simples uma prática sofisticada em gerenciamento de segurança.Aproveita-se de dados para
produzir informações e insights que orientam as decisões.
Na primeira parte selecionamos e descrevemos, de maneira sintetizada, dois modelos teóricos utilizados em gestão de
serviços e apropriados para a estruturação da metodologia. Na segunda parte, com um pouco mais de informações, são
apresentados conceitos relativos a medidas com a utilização de indicadores e metodologia para medição do desempenho.
Na terceira parte está, num formato de exemplo prático, a aplicação da metodologia PerformanceLab®para estruturação
dos processos e atividades de supervisão, seu monitoramento e medição do seu desempenho. Adiante estão as conclusões e
bibliografia consultada.
Palavras chaves: Supervisão, Segurança Empresarial, Desempenho em Serviços, Medição, SLA, PerformanceLab®.
JUSTIFICATIVAS

Nos últimos anos, empresas líderes do setor têm se preparado e avançado para informar, distribuir e prestar seus serviços apoiadas pela rede global (WEB). Isto é válido, principalmente, em se tratando da parte dos serviços complementares
à presença do homem nos locais de vigilância, todos baseados no conceito de computação em nuvem (cloudcomputation).
Particularmente, destacamos com grande sucesso o assunto deste artigo, quando se trata em agilizar a chegada na retaguarda
operacional dos dados e informações vindos dos postos de trabalho. São os dispositivos móveis, apoiados em metodologias
e softwares com caraterísticas inovadoras, que permitem com que, em pequenas frações de tempo, os dados e informações
da “linha de frente” estejam disponíveis na retaguarda operacional para os devidos encaminhamentos. Por exemplo, nas atividades de supervisão, o registro de uma FT, a solicitação de uma peça do uniforme, a necessidade de cobertura de um posto
e principalmente o resultado das inspeções nos postos, apontando suas não-conformidades, dentre tantas outras aplicações.
Este dinamismo traz como retorno a melhoria da entrega dos serviços, redução dos custos, aumento da margem de lucro
e a tão almejada fidelização, com a perpetuação no cliente. Nos “tempos atuais” perder cliente é uma heresia.
Foram com os argumentos e justificativas acima que desenvolvemos alguns conceitos, a metodologia PerformanceLab®e o
sistema disponibilizados neste artigo.
1.

FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE SERVIÇOS

De acordo com autores famosos que pensam, desenvolvem e escrevem sobre administração, destacando-se, entre eles,
Peter Drucker (1999), o desafio na sociedade pós-industrial está em administrar a produtividade dos trabalhadores do co41
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nhecimento e dos serviços, principalmente em função da maioria dos modelos administrativos e organizacionais terem sido
desenvolvidos para empresas industriais.Vale lembrar que, a maioria dos modelos gerenciais vigentes, na forma como se apresentam, podem estar ultrapassados, pois foram desenvolvidos para a administração de fábricas, que representam hoje menos
de 1/3 da economia, embora seus fundamentos e princípios, principalmente os da qualidade e inovação, sejam de extremo valor.
Lembram, no entanto, esses pensadores que, os consumidores de produtos industrializados têm atitudes semelhantes frente à contratação de um serviço, enxergando o fornecedor potencial como uma entidade total, que satisfaça seus desejos de
consumo e/ou necessidades, com as mesmas exigências; “o serviço certo, no momento certo, com as características adequadas
às suas necessidades e pelo preço certo”. Embora, destaquem também que, como a qualidade de alguns serviços é difícil de
avaliar, pois é entregue qualidade experimentável (ex. viagem de férias, restaurante, limpeza etc.) ) e/ou credenciável (ex. segurança patrimonial), as estratégias para a captura de clientes sua retenção, deve levar em consideração esses fatos. Certamente
os mesmos princípios das organizações industriais, trazem características que ajudam no dimensionamento das atividades de
fornecimento de serviços.
Neste capítulo, tratamos de um arrazoado de ideias, modelos e construtos que podem tanto ajudar o leitor a ter uma
noção sobre estes conhecimentos, quanto a prover caminhos para o desenvolvimento de projetos de aperfeiçoamento das
operações nas empresas onde atuam.
1.1 - Momentos da Verdade e o Ciclo de Serviços

Segundo Berry (apud Haksever, et al. 2000), em todo fornecimento de serviço o que importa é a transformação proporcionada pelo serviço ao cliente, em termos de corpo, mente, bens e informações. O processo de produção do serviço é que vai
proporcionar esta transformação, e será realizado através de uma série de atos propositais, projetados para tal. A transformação ocorrerá à medida que o cliente tem o contato com o processo de produção do serviço. Esses contatos são denominados
“encontros de serviços” e o conjunto destes encontros é denominado “ciclo de serviços”. O resultado positivo ou negativo
do cliente com “a experiência do serviço” que esta sendo entregue, será resultado desses encontros. Cada um dos encontros
é um “momento da verdade profissional” (Gianesi e Corrêa 1996, apud Só e Silva, F et al. 2010). Os momentos da verdade
podem ser considerados verdadeiros “momentos de oportunidades”, pois representam oportunidades para o prestador de
serviço mostrar “ao que veio” e sua qualidade no serviço que está sendo entregue. É quando o cliente tem a “sensação” (no
caso da segurança patrimonial, muito provavelmente a sensação deverá ser: “estou seguro”) do serviço acontecendo.
Segundo Albrecht (1992), o ciclo de serviços é uma “cadeia continua de eventos pela qual o cliente passa a medida em que
experimenta o serviço”. É importante ressaltar, mais uma vez, que essa sequência de atividades corresponde ao processo de
produção do serviço do ponto de vista do cliente e que, o período decorrido do início ao fim do ciclo do serviço corresponde
ao encontro de serviço.
O ciclo de serviços é um modelo que dá uma ideia sistêmica, a respeito do que se sucede sob a perspectiva da fruição dos
serviços. Em cada momento da verdade, a “entrega” do serviço deve ultrapassar as expectativas do cliente.
Como exemplo deste conceito, na página 13 apresentamos a figura II com o ciclo de serviço para as atividades de supervisão.
1.2 - Modelo dos 5 Gaps (5 lacunas)

Para a ilustração e auxílio na estruturação de atividades na prestação de serviços, com foco na qualidade e excelência na
sua entrega, apresentamos um modelo teórico que traz explicações sobre a relação entre o cliente e prestador de serviços,
o qual, embora com mais de 20 anos, consideramos ser a melhor ideia sistêmica sobre o assunto. Ele ajuda a balizar para o
prestador de serviço o como deve ser sua atuação, para que seu cliente tenha a percepção certa do que esta sendo entregue
em contrapartida do que foi contratado.
O chamado “Modelo dos 5 Gaps (das 5 lacunas)”, concebido por Parasuraman et al. (1994), ilustra como podem ser identificadas as expectativas do cliente e a partir dessas prover um “pacote de serviços” que lhe permita perceber que está recebendo o que esperava. Mostra também, quais as principais dificuldades no processo de concepção e prestação deste serviço.
Tanto as expectativas quanto as percepções dos consumidores são, até certo ponto, influenciadas pelos próprios processos
de “entrega” do serviço.
O “modelo dos 5 gaps (5 lacunas)” pode ser compreendido da seguinte forma:
1.
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desenham a entrega do serviço têm a respeito do que o cliente deseja. A distância é entre o que foi comprado pelo cliente e
o que foi vendido pelo prestador de serviços;
2. O segundo gap (lacuna) se estabelece quando, a partir da percepção dos gestores, são projetadas as especificações do
serviço. Ela pode não traduzir corretamente as expectativas do cliente em relação às especificações do serviço;
3. O terceiro gap (lacuna) surge entre o que está especificado/projetado para o serviço e o que efetivamente é realizado,
isto é, o serviço pode ter sido bem especificado mas não é entregue de acordo com as especificações;
4. O quarto gap (lacuna) se manifesta a partir da entrega dos serviços e de uma eventual má percepção do cliente. A
empresa deve “propagandear” seu desempenho, de forma a gerar expectativas e satisfação naquilo que foi entregue. Da mesma
forma, sua comunicação ao cliente deve contemplar todas suas ações, garantindo uma boa percepção do serviço que é entregue. Em resumo, a medição do desempenho (SLM) deve estar sempre em pauta e a disposição do cliente;
5. Finalmente, o quinto gap (lacuna) ocorre entre o serviço esperado e o serviço percebido pelo cliente. Segundo os
autores, esta lacuna é em função das outras quatro, só ocorrendo se pelo menos uma das outras ocorrer.
Esta estrutura é útil para a identificação das atividades da supervisão, localização de problemas de qualidade no nível de
entrega do serviço e sua resolução. Se a percepção do consumidor é inferior a sua expectativa, o problema pode estar em
qualquer um dos outros “gaps” ou em todos eles.
Para o tratamento dos Gaps e sua possível neutralização e/ou minimização deve-se proceder a análise dos gaps (lacunas)
estabelecendo parâmetros com mais precisão, que descrevam a razão do surgimento de cada um dos 5 gaps. As expectativas
do cliente devem ser detalhadas de tal forma que qualquer colaborador, mesmo que não esteja familiarizado com o processo,
possa avaliar se as necessidades e as expectativas estão sendo atendidas ou não. Um bom contrato de nível de serviços (SLA
- Service Level Agreement) poderá tangibilizar estas expectativas.
2.

MEDIDAS E INDICADORES EM SERVIÇOS

“Embora isso possa parecer um paradoxo, toda ciência exata é baseada na ideia de aproximação. Se um homem diz que ele
sabe de algo exatamente, é seguro inferir que você está conversando com um homem inexato.” – Bertrand Russel (apud Só e
Silva, F; Pipolo, M. 2016).
Nas organizações a expectativa sobre medições de suas atividades deve estar relacionada a diminuir incertezas, muitas
vezes tentando responder questões como: Estou alcançando os resultados que eu quero? Temos muita variação no que queremos e o alcançado? Os resultados são estáveis ao longo do tempo? Etc.!
Nesta parte do texto o objetivo é apresentar alguns conceitos relacionados a medidas, com intuito de ajudar os gestores
das organizações, tanto prestadoras de serviços como as contratantes desses serviços, responsáveis pela “ação operacional”
(ou entrega dos serviços), a começarem a entender a importância da utilização de números, para serem aplicados em suas
tarefas profissionais, a tomar melhores decisões baseadas em números e que possibilitem a disseminação na organização de
uma cultura de medição.
2.1 - Conceito de Medida

Medida: É um conjunto de observações que reduz a incerteza, onde o resultado é expresso como uma quantidade. (fonte:
Hubbard, Douglas 2007)
Os conceitos mais comumente encontrados para medida são aqueles que trazem implícita ou explicitamente a relação da
medida com a certeza: “é a forma para quantificar algo”, “para computar um valor exato”, “para reduzir a apenas um número”
ou “para escolher uma quantidade representativa” e assim sucessivamente. Desta forma, se nós pensarmos, incorretamente,
que a medida significa encontrar critérios exatos, sem espaço para erros, quase inatingíveis, poucas coisas parecerão mensuráveis. Para aqueles que acreditam que algo é imensurável, conceitos errôneos de medida, como estes acima, são provavelmente
os obstáculos mais importantes a serem superados.
Para propósitos práticos, a comunidade científica justamente trata medição conforme a definição de Hubbard (2007) apresentada. Uma mera redução, não necessariamente eliminação, da incerteza é suficiente para uma medida. Mesmo que eles não
articulem essa definição exatamente nestes termos, os métodos que usam tornam claro que é isso que realmente querem
dizer. O fato é que alguma porcentagem de erro é inevitável, mas pode ainda ser uma melhora no conhecimento prévio.
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Essa concepção de medida deve ser nova para muitos leitores, mas existem fundamentos matemáticos fortes, bem como
razões práticas para olhar as medidas dessa maneira. A medida é, no mínimo, um tipo de informação e, de fato, existe uma
construção teórica rigorosa para a informação.
Agora, este ponto de vista de redução de incerteza é o que é essencial para os negócios. Grandes decisões realizadas sobre
um estado de incerteza (como quando aprovar grandes projetos de TI ou a implantação de um ERP (?)) podem ser melhores,
mesmo que apenas um pouco, reduzindo a incerteza. Certa redução de incerteza pode valer milhões.
A medida não precisa eliminar a incerteza como um todo. A mera redução da incerteza conta como uma medida e possivelmente pode valer muito mais do que o seu custo.
Na fundamentação teórica, a medida é um tipo de mapeamento entre o objeto a ser avaliado e números. O grande aprendizado está no contra ponto à noção comum que presume que medidas são quantidades exatas, ou seja, a utilidade de simplesmente reduzir-se a incerteza, se eliminar a incerteza não é possível ou economicamente viável. Num negócio, as pessoas que
tomam decisões tomam decisões sobre incerteza. Quando a incerteza é sobre grandes decisões e arriscadas, então a redução
da incerteza tem muito valor – e para isso deve ser usada esta definição de medida.
2.2 - Método de Medidas

Um dos métodos de medição, disponível no mercado de segurança empresarial, desenvolvido por nós, é o hoje conhecido
como PerformanceLab®, batizado inicialmente de Segurametria® (Só e Silva, F, Pipolo, M, 2008). Seu objetivo inicial, como
Segurametria®, era tirar o conceito de segurança da subjetividade e da sensação, que não pudesse ser expressa em números.
Do ponto de vista morfológico o conceito de “Segurametria” é a contração das palavras segurança + medir, insinuando, em um
jogo de palavras, a “medição da segurança”. Como PerformanceLab® seu objetivo, além de poder ser aplicado ao conceito de
medição da segurança, é medir o nível da entrega dos serviços de segurança e seus correlatos (Segurança do trabalho, limpeza,
bombeiro civil, portaria etc.).
O método contempla, na primeira etapa, o mapeamento minucioso dos processos críticos do tomador do serviço, ou seja,
a listagem dos seus meios e formas de transformação (produção e/ou operações) críticos e sua posterior auditoria, sob a
ótica de métodos de gestão, dos riscos a que estão submetidos, dos sistemas de proteção instalados e suas vulnerabilidades.
Tudo isto expresso em números aproximados, estimados e definidos de forma empírica. Já nesta etapa inicial, muitos conceitos
abstratos foram quantificados. Adiante, seguindo com a aplicação da metodologia, deve ser definido em comum acordo, cliente
e prestador do serviço, o nível de entrega (SLA) que o tomador quer operar, os níveis de riscos e vulnerabilidades, permitindo
então que, a empresa prestadora de serviços possa desenhar/projetar sua entrega e a forma de medição (checklists). Para
sistematizar a continuidade da aplicação da metodologia, é recomendada a aplicação da técnica 5W3H, onde todo plano de
entrega dos serviços será mapeado, incluindo as medidas que serão tomadas para expressar em números esta entrega (Só e
Silva, F, et al. 2010).
A metodologia determina também que a entrega do serviço deva ficar amparada por uma formalização, via contrato, especificando o nível do serviço contratado (SLA), que dentre as suas cláusulas deve contemplar a especificação dos indicadores
e faixas de valores aceitáveis ou não para tais, os “prêmios” e as “punições”, relativas ao atingimento ou não dos objetivos. O
acompanhamento e a evidência desta entrega, e/ou o cumprimento do contrato, faz parte do gerenciamento da ação, na atividade conhecida como SLM – Service Level Management ou em português, gerenciamento do nível de serviço.
Outro conceito importante abordado, na sua dimensão quantitativa, na metodologia PerformancaLab® aplicada na segurança patrimonial e em serviços correlatos, particularmente na sua conexão com riscos, é a importância da pro-atividade, na
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forma de prevenção e neutralização de possíveis ocorrências. Sabe-se que uma das maneiras utilizadas para avalição da entrega
de um bom serviço está diretamente ligada ao quanto foi potenciais ocorrências, neutralizadas e/ou prevenidas. Se forem então,
aplicadas métricas para a medição deste trabalho preventivo, os investimentos e gastos na prestação de serviços poderão ser
justificados. O sucesso estará em o tomador de serviços investir um determinado montante na prestação de serviço e receber
o retorno na forma de prevenção de perdas de possíveis ocorrências, tudo contabilizados em quantidades monetárias.
Com a aplicação da metodologia PerformanceLab®, teoricamente, todos os impactos serão identificados, trazendo a mensuração para os serviços de segurança, passando de um conceito muitas vezes vago, para algo tangível, expresso em números.
2.3 - Desempenho e Indicadores em Serviços

A medição do desempenho está relacionada à determinação dos “sinais vitais” da organização. Ela pode qualificar e quantificar a entrega dos serviços (SLM – Gerenciamento do Nível de Serviços), estabelecendo se estão sendo atingidas ou não
as metas e objetivos propostos. O desempenho da entrega de um serviço será medido ou dependerá de como ele satisfaz os
requisitos, necessidades e expectativas dos clientes.
Para Slack (apud Só e Silva, F et al. 2010) a medição do desempenho pode ser conceituada como “o processo de quantificar
a ação”. Com mais detalhes, conceitua-se “medição do desempenho”, como o processo de quantificação das atividades operacionais e sua comparação com padrões pré-estabelecidos, e/ou também, o resultado das atividades realizadas pelos diferentes
níveis de colaboradores e expressas em números. Um sistema de medidas de desempenho deve permear a organização, e
ser utilizado para medir o desempenho em todas as áreas, principalmente o desempenho relativo à qualidade da entrega dos
serviços para quem “paga a conta”.
Para cada tipo de serviço poderá existir um conjunto específico de indicadores, mas encontramos um conjunto genérico
defendidos por vários teóricos desta especialidade (Só e Silva, F et al. 2010), sendo eles os que seguem:
• Confiabilidade – Capacidade de entregar o serviço; prestar serviço conforme prometido, com precisão, consistência
e segurança;
• Rapidez – Velocidade no atendimento e pronta resposta aos requisitos do cliente;
• Aspectos Tangíveis – Refere-se a quaisquer evidências físicas do serviço, como instalações físicas, aparência dos funcionários e equipamentos utilizados no processo;
• Empatia – Cordialidade, cuidado e atenção individual fornecida ao cliente;
• Flexibilidade – Capacidade de mudar e adaptar o serviço para se ajustar às necessidades do cliente;
• Acesso – Facilidade de entrar em contato ou acessar fisicamente;
• Disponibilidade – Facilidade em encontrar disponível pessoal de atendimento, bens facilitadores e instalações.
• Resolutividade – Capacidade de dar respostas assertivas e resolver problemas assim que for demandado para tal.
• Resiliência – Capacidade de renovar-se e transformar-se continuamente, de ser proativa nos diferentes cenários e
adversidades que encontra ao longo da entrega dos serviços.
Alguns autores recomendam também, fazer parte de um sistema de avaliação da entrega de serviços, os custos da prestação
dos serviços, incluindo aí o preço pago pelo serviço, uma componente forte do ponto de vista estratégico.
Cada tipo de serviço poderá ter indicadores considerados críticos no setor em que se encontra a organização. No nosso
entendimento, para os setores de segurança empresarial e correlatos, destacamos como prioritários alguns indicadores, constantes explicitamente ou não na lista acima, tais como: confiabilidade, a capacidade de entrega do serviço; aspectos tangíveis,
evidências físicas do serviço, como instalações, aparência dos funcionários, uniformes e equipamentos utilizados no processo
etc.; espírito de servir, estar disponível para os requisitos do cliente e resolvê-los rapidamente; índice de recuperação de
perdas, um indicador financeiro e traduz o resultado obtido pelos serviços de segurança. Permite também a justificativa dos
investimentos nessas atividades.
Associado aos indicadores acima definidos como prioritários, nos serviços de segurança empresarial, para melhor ser tratada a avaliação de sua entrega com qualidade, se faz necessário ainda, incorporar à metodologia de indicadores a dimensão
do risco. Pois, por melhor qualidade que o serviço possa ter, evidenciada e medida através de indicadores robustos, havendo
uma ocorrência, isto é, a consecução de um risco, com danos ao patrimônio, o desempenho dos serviços prestados ficará
comprometido. Para tal, definimos então outro indicador: o “desempenho dos sistemas de proteção” - tratando-se da medição
das condições de desempenho dos dispositivos de segurança constantes nas instalações onde o serviço é prestado, para fazer
frente às ameaças dos riscos. Com esta medição, será possível fazer o link entre a qualidade dos serviços de segurança que
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estão sendo entregues e o nível de vulnerabilidade do local.
3.

SUPERVISÃO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EMPRESARIAL

Como já destacado no início do artigo, repetimos aqui: “A equipe de supervisão pode ser comparada a tropa de elite
de uma empresa de segurança privada ou orgânica”.
O melhor caminho para termos um indicador de desempenho do processo de supervisão é sabermos com a melhor
precisão o que significa esta atividade tão importante para entrega dos serviços. Neste parte do texto o objetivo é apresentarmos alguns conceitos e definições para as atividades de supervisão.
Inicialmente, para o entendimento da importância da supervisão e sua estruturação, em qualquer prestação de serviços, a organização deve definir as atividades que necessitam de maiores esforços para o aperfeiçoamento da entrega dos
serviços que fornece, as quais, a maioria delas, se confundirão com as responsabilidades da supervisão.
Nessa etapa é fundamental considerar a criticidade dessas atividades, de acordo com algum critério. A definição de
qual atividade é crítica dependerá de cada organização.
Na tabela I a seguir, trazemos alguns aspectos a serem considerados neste processo de classificação da criticidade.
Fatores

Conceitos

Impacto para o cliente.
Impacto para o negócio.

Abrangência.

Impactos financeiros.
Disponibilidade de recursos.

Grau de dificuldade.

Relaciona-se com a percepção do cliente
quanto às melhorias realizadas.
Relaciona-se com o impacto da atividade na
estratégia da organização. Leva em consideração os riscos para a organização quando
da alteração/melhoria do processo.
Diz respeito à abrangência do processo na
organização.
Considera o quanto a atividade contribui
para o desempenho da organização.
Relaciona-se com os recursos (pessoas,
materiais, equipamentos) necessários para
a implementação da melhoria e para a manutenção da nova atividade.
Relaciona-se com o grau de dificuldade
(viabilidade) de mudar-se o processo atual.
Essa dificuldade pode ainda depender de
diversos outros fatores.

Reflexão
Melhorar o processo irá causar impacto no
cliente?
O que pode mudar nos demais processos
quando se alterar a atividade sob análise?

O impacto da melhoria da atividade será
localizado ou se estenderá por toda a organização?
Quanto se pode ganhar com a melhoria?
Ou qual a redução de custos?
Custo x Benefícios satisfatório?

O tempo necessário para se implementar
as mudanças/melhorias no processo sob
análise compensam

Tabela I - Aspectos que podem ser considerados na definição das atividades críticas.
Além destes fatores, também recomendamos ser consideradas críticas: 1o. atividades que apresentem maior variabilidade no seu desempenho; e 2o. qualquer outra atividade que, ao falhar, pode abalar a credibilidade sobre a capacidade de
entrega do serviço, com a qualidade contratada, podendo resultar na rescisão do contrato. Quase todos podem estar relacionados ou mesmo se confundirem com as características das atividades de supervisão e ou de sua responsabilidade, não nos
deixando dúvidas quanto a sua criticidade. Além disso, o fato de ser ela o elo entre a retaguarda operacional e a linha de frente
posicionada no cliente e sua atuação também estar relacionada a conexão entre o cliente e a empresa, deverá reforçar sua
importância. Inclusive, até nos permitimos afirmar que: “grande parte do sucesso ou não, na entrega dos serviços de segurança
empresarial, passa pelas mãos da supervisão”.
Como o próprio nome indica, um supervisor é o profissional que tem como atividade a supervisão das operações, de
modo a garantir que todos as atividades relativas a entrega dos serviços contratados sejam cumpridas de acordo as normas
e os padrões estabelecidos pela empresa, fazendo com que as operações corram como o esperado. Neste sentido, o super46
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visor é o indivíduo que participará do planejamento tático e operacional (escalas, alocação de RHs, documentações etc.), do
cumprimento de tarefas na retaguarda operacional e da execução de atividades fins na linha de frente. É a principal liderança
responsável pela fruição do serviço. Irá receber as ordens de trabalho e distribuir tarefas para a sua equipe, delegando as
atividades adequadas a cada profissional e fornecendo quaisquer orientações adicionais que se façam necessárias. Durante a
execução do serviço, o supervisor, em sua rotina de visita aos postos, irá fiscalizar e garantir com que as ordens estejam sendo
cumpridas convenientemente e que os procedimentos seguidos como definidos. Indicará melhorias ou correções, caso estas
sejam necessárias. Além disso, na maioria das organizações, será de sua responsabilidade o contato periódico com os clientes
e a realização de relatórios operacionais, nos quais deverá relatar em que nível de desempenho os serviços estão sendo entregues (SLM – Service Level Management), quais são as não-conformidades que se apresentam, as dificuldades encontradas,
quais são as suas sugestões de melhorias, quais os problemas que devem ser corrigidos com urgência e dar o balanço geral da
operação.
Assim, para que um profissional possa atuar como supervisor é imprescindível que, além da formação técnica sobre as
atividades que exercerá na função, tenha boa capacidades de liderança, seja proativo, determinado, responsável, dinâmico, saiba
utilizar os meios tecnológicos e possa se comunicar de forma eficiente, tanto com a sua equipe, como com os clientes e com
os seus superiores. Em resumo “um fazedor fundamentado”.
3.1 –Modelo para Definição e Análise das Atividades de Supervisão

Com a abundância de caminhos teóricos, e que poderiam ser adotados em nossa modelagem, definimos nossa estrutura
metodológica tomando por base o modelo dos 5gap`s para itens sobre satisfação e expectativas do cliente, nos conceitos do
“ciclo de serviços” e na medição e monitoramento do seu desempenho através de indicadores estruturados pela metodologiaPerformanceLab®, incluindo também o sistema (software) que a automatiza.

Figura II – Ciclo de Serviço da Supervisão
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Simplificando nosso exercício, procuramos apresentar os aspectos relativos as atividades exercidas pelos supervisores,
imersos em suas rotinas de serviço, isto é, o seu estar “dentro da ação”. Não analisamos atividades relativas à liderança, aspectos legais, de estruturação, escalas de serviços e de dimensionamento das atividades. Nosso objetivo é mostrar em cada parte
do ciclo de serviços, a forma de como cada atividade pode ser avaliada e transformada em números, relacionando-os com a
medição da entrega dos serviços prestado e acompanhamento do nível de desempenho (SLM – Service Level Management),
satisfazendo um eventual acordo de nível de serviços (SLA – Service LevelAgreement).
3.2. Processo de Medição das Atividades da Supervisão

Em relação a indicadores de desempenho, escolhemos dois deles, para a aplicação da metodologia neste exercício: confiabilidade e aspectos tangíveis. Sendo, Confiabilidadea capacidade da organização entregar o serviço e Aspectos Tangíveis as
evidências físicas do serviço, tais como instalações, apresentação pessoal dos colaboradores, uniformes e equipamentos utilizados no processo. Neste exemplo, o processo de supervisão foi subdividido em nove diferentes atividades, baseado no ciclo de
serviços para supervisão, devendo ser estruturado tal qual apresentado na Tabela II, onde para cada indicador foram definidos
parâmetros (uma subdivisão da atividade) para compor a avaliação de cada atividade. Por exemplo, para a atividade Planejamento das Visitas, considerando o indicador Confiabilidade, foi definido um parâmetro que chamamos de Plano de Ação, isto é,
num determinado momento, como parte de sua atividade, o supervisor terá que lidar com o seu Plano de Ação, confrontando
se sua atuação programada para aquele dia estará de acordo com o que foi definido antecipadamente no seu planejamento.
Nesta mesma atividade, para o indicador Aspectos Tangíveis, temos o parâmetro Veículo.
Para a transformação em valor e avaliação do seu nível de desempenho, utilizando-se da metodologia proposta é construída
a seguinte árvore:

1. O plano de ação esta sendo seguido? Sim – Não
2. Foi considerada a escala de visitas na determinação do itinerário? Sim – Não
3. Briefing de avaliação e registro das atividades a serem desempenhadas nos clientes? Sim – Não
4. Foi feita consulta na listagem e atendimento das demandas de retaguarda considerando as pendências nos Clientes? Sim – Não
5. Etc.
As respostas selecionadas, sim ou não, serão associadas a valores, de acordo com algum critério definido pela empresa.
A partir destes valores a avalição poderá tomar o formato de gráficos com a marcação do desempenho – figura III a seguir.

Figura III - Fonte: www.performancelab.com.br (Set/2015)
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Para o caso da Saída da Base, onde se tem o parâmetro Evidência da Saída, na metodologia é importante a automação das
informações que pode ocorrer por simples tecnologia, de fácil aceso e domínio pelos supervisores, tal qual o QRcode (Figura
IV). A leitura é através do smartphone ou tablet pelo qual será fornecido o horário de saída e chegada.

Figura IV - QRcode
Da mesma forma, como na Saída da Base, o QRcode deve ser aplicado em outras atividades que se fazem necessárias
evidências de chegada ou saída, permitindo ao Sistema o cálculo do tempo de permanência em clientes, o tempo de deslocamentos etc.
Para inspeções nos postos, o checklist a ser respondido, pelo supervisor, poderá ter o formato tal qual a Tabela III, a seguir.
A ideia do checklist é, além de permitir a medição, também a padronização da atividade, isto é, o supervisor terá em mãos um
roteiro a ser seguido. A ferramenta de registro dos checklists poderá ser o smartphone, tablet ou notebook.
A metodologia recomenda a aplicação de questionários que possam medir tanto a situação do posto quanto as atividades
do supervisor, significando um resultado expresso em números para ambos. Podendo-se, inclusive, aprofundar-se e ter a medição sistemáticado nível de desempenho dos sistemas de proteção (alarmes, barreiras, câmeras, botão de pânico etc.), também
através das respostas de checklists padronizados para esta finalidade.

Tabela III - Checklist
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Na figura V a seguir estão resultados de questionário preenchido, com os valores atribuídos a cada questão e a sua totalidade expressa no gráfico. A inspeção expressa um valor, de 70% no exemplo.

Figura V – Resultado da Inspeção
Continuando com a aplicação da metodologia PerformanceLab®, automatizada através do Sistema, em sendo encontrada alguma não-conformidade, na passagem do checklist, o supervisor deverá registrar um Evento, no mesmo dispositivo
móvel que esta utilizando. Em segundos o Evento registrado irá para a retaguarda operacional, aparecendo num painel de
controle (Figura VI) abrindo uma pêndencia a ser solucionada. Por exemplo, um problema com uniforme detectado no posto
e inserido via App no smartphone, será imediatamente apontado no painel e automaticamente disparado emails para os responsáveis pela solução (ex. suprimentos). O retorno será em termos de agilidade no fluxo de informações, responsabilização
pelos processos, evidências do trabalho executado, redução de custos etc.

Figura VI – Painel de Controle na Retaguarda Operacional
Caso a não-conformidade tenha um grau de criticidade maior (ex. uma CNV vencida), o supervisor deverá abrir uma
Ocorrência, cujas informações deverão ser mais precisas, podendo, inclusive, ser atribuído um valor econômico para tal (Ex.
Figura VII).
Num outro processo, também parte da metodologia e automatizado pelo Sistema, poderão haver atividades classificadas
como de prevenção, onde potenciais não-conformidades prevenidas também terão valores pré-estabelecidos e serão contabilizadas. Após um período de tempo os valores atribuídos a prevenções deverão compor estatísticas para justificar os investimentos em segurança.
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A Gestão de Qualidade na
Segurança Privada
Gabriel Ribeiro Tinoco, DSE, ASE, CES
RESUMO

A gestão da qualidade no mercado de Segurança Privada no Brasil ainda é um tema pouco explorado pelas empresas de
prestação de serviços. A crescente profissionalização dos contratantes e o estabelecimento acirrado da concorrência direcionam as empresas de terceirização a encontrar alternativas de assegurar a manutenção da sua carteira de Clientes e a continuidade dos negócios. Implantar um sistema de gestão da qualidade é uma opção extremamente eficiente para enfrentar os
desafios desse cenário competitivo.
O artigo, de forma clara e resumida, apresenta conceitos básicos de gestão da qualidade, adaptados ao mercado de Segurança Privada, com ênfase à atividade de Segurança Patrimonial, como escopo de trabalho, política e objetivos da qualidade.
Parte vital de qualquer empresa de Segurança, o Departamento Operacional, entre tantas áreas-foco do sistema de gestão
da qualidade, é o coração da implementação. Vamos tratar da importância de uma implantação coerente e bem sucedida e
formas de manter elevados os níveis de prestação de serviço, através do desenvolvimento de procedimentos operacionais, da
formalização de uma política de treinamentos e da execução das atividades de supervisão.
A prestação de serviços de Segurança Privada é um mercado relativamente jovem no Brasil. Seus números impulsionam a
economia, através da geração de milhares de empregos diretos e indiretos. O segmento, apesar de todas as dificuldades e do
momento econômico delicado, registra crescimento das atividades, impulsionado pela demanda preventiva do setor produtivo
(indústrias e empresas), pela impressionante multiplicação de condomínios residenciais e pela insegurança pública em geral.
Esse cenário é o ambiente ideal para o surgimento de novas empresas de Segurança, que visam suprir a crescente demanda.
O grande número de empresas de prestação de serviços tornou o mercado extremamente competitivo.
Como forma de se manter no negócio e de se destacar entre os demais concorrentes, as empresas de segurança buscam
estratégias para desenvolver diferenciais de mercado. A gestão de qualidade é uma poderosa ferramenta de transformação
empresarial, capaz de gerar inúmeros ganhos à organização, como satisfação dos Clientes, a padronização dos procedimentos,
a qualificação dos colaboradores e a redução de custos.
Mesmo com tantos motivos para desenvolver programas efetivos de gestão da qualidade, o tema ainda é pouco explorado.
Poucas empresas de Segurança desenvolvem o assunto com a relevância e profundidade que merece, e são essas que têm
conseguido bons resultados, ampliando a participação no mercado e fidelizando Clientes.
CONSTRUINDO UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

O primeiro passo para desenvolver um sistema de gestão de qualidade, e também um dos mais importantes durante todo
o período da implementação, é o envolvimento e participação direta da direção da empresa. É imprescindível que os principais
executivos entendam a importância de agregar valor à prestação de serviços através da qualidade, estruturando políticas e
procedimentos internos.
O apoio formal ao processo e as pessoas diretamente ligadas à implementação, transmite a toda a organização uma forte
e clara mensagem de mudança, com o estabelecimento de um novo objetivo estratégico.
A busca pela qualidade é um processo que nasce dentro da empresa, com a visão da direção e dos funcionários de que a
prestação de serviços com qualidade trará não somente um diferencial competitivo para a empresa, mas também a melhoria
do ambiente de trabalho.
A gestão de qualidade tem que ser vista com um objetivo estratégico da empresa, pois será por meio dela que a organização conseguirá manter-se no mercado, fidelizando clientes e criando um ambiente de negócios favorável ao crescimento e
sua consolidação.
Em muitas organizações, o processo de gestão da qualidade se inicia de forma invertida, ou seja, vem de fora para dentro,
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através da pressão do mercado contratante pela obtenção de certificação de qualidade, como objetivo unicamente comercial,
para ganhar uma concorrência em andamento ou manter um importante contrato na carteira de clientes. Quando isso ocorre, as
empresas buscam certificações de qualidade não como um sistema gerencial, mas apenas como um papel necessário ao processo
comercial. Não existe o entendimento e o envolvimento da alta direção, assim como acontecerá com os demais funcionários.
NORMAS DE QUALIDADE – ISO 9001:2008 X ISO 9001:2015

O segundo passo para criação de um sistema de gestão da qualidade é a escolha de uma metodologia eficiente.Tradicionalmente, a norma mais utilizada no mercado brasileiro e que possui excelente reconhecimento internacional é a ISO, abreviação
de International Organization for Standardization, ou em português, Organização Internacional de Padronização, associação
não governamental fundada em 1947 em Genebra, na Suíça.
Existem diversas normas de qualidade ISO que podem ser aplicadas às Empresas de Segurança e seus portfólios de produtos e serviços. A mais conhecida é a 9001 em sua versão 2008, e mais recentemente na versão 2015.
A ISO 9001:2008, é a penúltima versão da norma. Está voltada ao desenvolvimento e formalização dos processos, criação
de procedimentos, treinamento contínuo, capacitação dos funcionários, atendimento ao Cliente e melhoria contínua.
Em 2015, a ISO lançou a versão mais recente da norma 9001, com foco maior na administração e prevenção de riscos.
Diferentemente da versão 2008, a atualização leva em consideração análises socioeconômicas, ambientais, culturais e geográficas que afetam de forma única e individual cada empresa certificada. Amplia o conceito de liderança, seu papel, importância
e participação na organização. Apresenta mecanismos que facilitam a integração com o chamado SGI – Sistema de Gestão
Integrado, que é uma combinação de práticas, processos e procedimentos que englobam gestão da qualidade, desempenho
ambiental, segurança e saúde ocupacional, através das certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, respectivamente.
Existem outras metodologias e certificações que podem ser implementadas com sucesso nas organizações. Para definição
da mais indicada é importante levar em consideração fatores custo, filosofia e cultura empresarial.
ESCOPO

O planejamento de um sistema de gestão da qualidade demanda uma importante reflexão sobre a abrangência do processo,
ou seja, é primordial identificar a sua extensão, estabelecendo o alcance que a qualidade irá atingir dentro da empresa.
Quanto maior for a compreensão do sistema de gestão da qualidade, maiores serão os benefícios agregados à empresa e
consequentemente para os seus usuários e Clientes. Em contrapartida, também será maior a complexidade de sua elaboração,
tempo investido na implementação e o esforço de manutenção do sistema.
Para determinar corretamente o escopo de um sistema de gestão da qualidade, é necessário analisar aspectos fundamentais
e individuais que cada empresa possui, que são: serviços prestados (portfólio), mercado de atuação (clientes) e os Departamentos Internos que mais impactam a prestação de serviços de Segurança Privada.
•
Portfólio: o mercado de prestação de serviços de Segurança Privada no Brasil é dividido em 06 (seis) categorias: Segurança Patrimonial, Segurança Pessoal, Escolta de Cargas, Transporte de Valores, Escolas de Formação de Vigilantes e Prestação
de Serviços em Grandes Eventos. Muitas empresas também possuem as suas divisões de Segurança Eletrônica, que fazem
comércio, instalação e manutenção de equipamentos.
Para o correto dimensionamento do escopo é necessário identificar quais dessas categorias serão alvo da certificação. Uma
empresa que presta os serviços nas 06 (seis) categorias do mercado de Segurança Privada pode implementar o sistema em
todo o seu portfólio, gerando qualidade em todos os serviços ofertados aos Clientes. Da mesma forma, pode optar em certificar apenas 01 (uma) das categorias em que presta serviço, como por exemplo, somente a atividade de Segurança Patrimonial,
implantando o sistema de gestão da qualidade unicamente neste item do portfólio de serviços.
Da mesma forma, uma empresa que presta serviços de Segurança Privada e também comercializa equipamentos de Segurança Eletrônica, deverá decidir se certifica ambas as atividades, ou se irá eleger apenas uma, em detrimento da outra, seguindo
o foco principal e seu planejamento estratégico.
•
Mercado de atuação: podemos dividir o mercado de prestação de serviços de Segurança Privada em três grandes
grupos contratantes, que são: órgãos públicos (em todas as suas instâncias), bancos (com foco nas agências bancárias) e setor
privado (empresas, indústrias, condomínios, comércios, shoppings, escritórios, etc.). Nesse momento, a empresa decidirá quais
desses grupos contratantes serão alvos da certificação, se serão todos aqueles ofertados, ou apenas um nicho em especial.
•
Departamentos: Outra análise importante que deverá ser feita para identificar o escopo do sistema de gestão da
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qualidade é definir as áreas da empresa que são vitais para a operação e que afetam diretamente a qualidade da prestação de
serviços. Uma boa referência para essa analise está na Norma ISO 9001:2008 que diz que os Departamentos Internos mandatórios para a criação de um sistema de gestão da qualidade são: Recursos Humanos, Comercial, Operacional e Compras.
Para o mercado de prestação de serviços de segurança privada é recomendável incluir mais um Departamento Interno
no âmbito do sistema de gestão de qualidade, que é o Departamento Financeiro. Pela natureza da operação, as empresas de
prestação de serviços funcionam como uma administradora dos recursos dos Clientes, gerindo verbas para pagamento de
salários, benefícios, encargos, impostos e insumos diversos, além de fazerem provisões para pagamento de verbas como férias,
13º salários, participação nos lucros, processos trabalhistas e indenizações com demissões. Uma gestão eficiente e ética desses
recursos é fundamental para a saúde financeira da empresa e administração dos contratos.
A junção desses três fatores determinará o escopo do sistema de gestão da qualidade, deixando clara a abrangência do
processo. Quanto maior for a amplitude do escopo, maior será a participação da qualidade nos processos da empresa, e consequentemente, maior será a percepção da qualidade pelos usuários e seus Clientes.
É importante ressaltar que após definido o Escopo e implementado o sistema de gestão da qualidade, as atividades, áreas
de atuação e Departamentos Internos que não foram alvo da certificação inicial, poderão ser incluídos no sistema, através do
trabalho de revisão e melhoria contínua.
POLÍTICA DA QUALIDADE

Estabelecer a política da qualidade de uma empresa é o processo de formalizar a todas as partes interessadas a importância
da qualidade para a organização, bem como seu grau de envolvimento com a implementação. É uma clara e inequívoca sinalização da participação da Diretoria e da sua importância estratégica para a empresa.
A política da qualidade é um documento individual e único para cada organização, uma vez que nela estão refletidos seus
principais valores e sua cultura organizacional.
A construção da política deve resultar em um documento simples e objetivo, para facilitar o entendimento de todos os
envolvidos. Os itens descritos precisam transmitir um sentimento de transparência, devem ser compatíveis com a realidade da
empresa e ser convergentes com os compromissos da organização.
Recomenda-se utilizar uma linguagem simplificada, sem clichês comerciais ou termos técnicos, mesmos aqueles utilizados
no segmento de Segurança Privada. O mesmo é válido para os jargões empregados na Segurança Pública, que tem forte interação com as empresas de prestação de serviços.
Ao final, devem constar da política da qualidade, os novos valores desenvolvidos pela empresa durante o processo de implementação, o compromisso com o próprio sistema de gestão da qualidade e o comprometimento em estabelecer e manter
um processo de aprimoramento e melhoria contínua.
A política de qualidade, apesar de conter informações estratégicas para a organização, não é um documento confidencial,
muito pelo contrário, é um documento que precisa ser amplamente divulgado no ambiente interno da empresa, para acesso,
compreensão e assimilação de todos os funcionários envolvidos direta e indiretamente pelo sistema de gestão da qualidade.
Aconselha-se a divulgação da política em revistas e jornais internos, na intranet da empresa (se houver), além da sua fixação
em murais e quadros de aviso.
OBJETIVOS DA QUALIDADE

Ao implementar um sistema de gestão da qualidade, a empresa pretende obter melhorias concretas e ganhos diretos na sua
prestação de serviço. Os objetivos da qualidade devem refletir as intenções da empresa, através do estabelecimento de metas
concretas e factíveis de serem alcançadas.
Os objetivos da qualidade irão definir metas, que por sua vez serão quantificadas e transformadas em números, para
medição do desempenho da prestação de serviços. Dessa forma a empresa poderá monitorar sua performance através de
indicadores de desempenho, que deverão ser analisados constantemente pela Direção.
Um dos problemas mais comuns que o mercado de Segurança Privada enfrenta é a rotatividade de seus funcionários operacionais. Com o aquecimento da economia nos anos recentes, muitos vigilantes, profissionais devidamente formados em escolas
especializadas, migraram para outros setores produtivos, como indústria, comércio e construção civil, gerando demissões para
as empresas prestadoras de serviços e rotatividade nos postos de trabalho, situação que desagrada a todos, principalmente
aos Clientes.
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Um dos objetivos do sistema de gestão da qualidade nas empresas de Segurança Privada deve ser a redução da rotatividade
de sua equipe operacional, através da manutenção e fidelização da equipe.
Esse objetivo poderá ser mensurado com o estabelecimento de indicadores de desempenho, como o índice de turn-over
(rotatividade), índice de absenteísmo (quantidade de faltas) ou o índice de pedidos de demissão (reflexo de insatisfação com
a empresa).
Outros pontos críticos da atividade de Segurança Privada, e que afetam diretamente a prestação de serviços, também serão
identificados durante o processo de implementação do sistema de gestão da qualidade. Da mesma forma como discutido no
exemplo da rotatividade, serão estabelecidos indicadores de desempenho para monitoramento desses pontos críticos, facilitando a tomada de decisão da Direção da empresa, seja em caráter preventivo ou corretivo.
DEPARTAMENTO OPERACIONAL - SEGURANÇA PRIVADA

Implementar um sistema de gestão da qualidade é um processo relativamente complexo, pois requer um planejamento
consistente, investimento de tempo, recursos humanos e financeiros. Para atingir o objetivo final, é necessário preparar a
empresa como um todo, e principalmente seus funcionários, para acolher e praticar os conceitos da qualidade.
O foco da implementação são os Departamentos Internos que impactam diretamente a prestação de serviços que está
sendo desenvolvida nos Clientes, como Recursos Humanos, Comercial, Operacional, Compras e Financeiro.
No caso específico do mercado de Segurança Privada, o Departamento Operacional é a fase mais importante, abrangente
e demorada do desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade. É o coração do processo.
Nessa etapa serão revistos e redefinidos todo o planejamento da prestação de serviços de Segurança, desde a preparação
da implantação de um posto de trabalho, passando pelo seu desenvolvimento diário (dia a dia), controles realizados, até o
suporte disponibilizado pela Empresa ao Cliente e aos funcionários.
Outros aspectos operacionais também serão foco de análise e durante a implementação, como cuidados com a manutenção preventiva e corretiva dos materiais, veículos diversos e equipamentos necessários à prestação de serviço.
A rastreabilidade dos produtos controlados, como armas, munições e coletes balísticos compõe uma das maiores preocupações da normatização de qualidade, não somente pela forte exigência estabelecida na legislação vigente, mas também pela
responsabilidade social implícita na compra, guarda e manuseio de armas de fogo.
Outro aspecto importante nessa fase é a elaboração de formulários específicos para registro das atividades desenvolvidas,
que são de vital importância para a obtenção de informações futuras e para a comprovação da execução das atividades formalizadas nos procedimentos operacionais.

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO

Nas empresas de Segurança Privada, existe (ou deveria existir) uma grande sinergia entre os esforços do Departamento
Comercial e do Departamento Operacional. É fundamental para a operação que o Departamento Comercial venda contratos
que estejam perfeitamente alinhados com o portfólio de serviços praticado pela empresa, com sua cultura organizacional e
estrutura disponível, atendendo também a toda a legislação vigente de Segurança Privada.
Podemos dizer, teoricamente, que o trabalho operacional começa no momento em que o Departamento Comercial formaliza o fechamento de um novo contrato. Teoricamente, porque muitas vezes o Departamento Operacional precisa se envolver
nas questões comerciais, fazendo levantamentos técnicos, análise de risco, projetos integrados de segurança e assim em diante.
Para projetos mais simples, os Assessores Comerciais devidamente capacitados e com treinamento atualizado, conseguem
formular propostas adequadas, identificando corretamente os requisitos críticos do cliente, e propondo soluções eficientes
para as demandas de Segurança.
Ao fechar um contrato de prestação de serviços, o Departamento Operacional precisa dispor de procedimentos capazes
de garantir uma implantação dentro dos padrões de qualidade da empresa, no prazo determinado e considerando os requisitos
críticos do Cliente, ou seja, a implantação precisa ocorrer exatamente como foi vendida pelo Departamento Comercial, nem
a mais, nem a menos.
Após a formalização do novo posto de trabalho, o Departamento Operacional assume a responsabilidade pela implantação,
exercendo papel de liderança e coordenação dos esforços de todos os Departamentos Internos envolvidos, sempre respeitando a autonomia e individualidade de cada área.
Uma forma eficiente de fazer essa coordenação é adotar o uso de ferramentas de gestão, como a adoção de um Plano de
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Ação ou de um Cronograma.
Neste documento, serão descritas de forma clara e objetiva todas as etapas da implantação (ações requeridas), desde o
seu inicio, com o recrutamento e seleção de pessoal (aplicação de testes, entrevistas, exames psicológicos e médico, entrega
e análise da documentação e contratação), passando pela aquisição de uniformes, equipamentos e materiais necessários, aquisição e transporte de produtos controlados, (armamento, munição e coletes balísticos), treinamento operacional da equipe,
o desenvolvimento das diretrizes de trabalho, com a elaboração do manual de normas e procedimentos, até a implantação
efetiva (inicio da prestação de serviços).
No plano de ação (ou Cronograma), também deverão constar o status de andamento das ações (realizada, em andamento,
em atraso), o responsável pela tarefa e os prazos de conclusão (prevista e real), além de um campo para observações relevantes.
Utilizando esse sistema, a empresa formaliza e estabelece um padrão de trabalho, padronizando todas as ações necessárias
para a implantação do serviço de Segurança Privada, respeitando a legislação e desenvolvendo registros eficientes, para auditoria do processo e consulta futura.
NORMAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

A prestação de serviços de Segurança Privada é uma atividade extremamente dinâmica, sujeita a uma série de fatores, internos e externos à empresa de terceirização, que influenciam diretamente o resultado final do trabalho, desenvolvido pelos
Seguranças e percebido pelos Clientes.
Nessa etapa da prestação de serviços, o sistema de gestão da qualidade precisa contemplar procedimentos capazes de
padronizar o desempenho das equipes operacionais. Um dos maiores desafios é manter a mesma rotina de trabalho e padrão
de atendimento, independente do fator humano.
A base para padronização da prestação de serviços é a elaboração de um manual de normas e procedimentos de trabalho,
específico para cada Cliente. Esse documento estabelece como serão os procedimentos adotados em cada posto, qual deve
ser a abordagem dos Seguranças, suas responsabilidades, quais medidas tomar em caso de ocorrências, etc.
Quanto maior for o grau de aprofundamento e detalhamento das normas e procedimentos, maior será a padronização do
trabalho, e consequentemente, maior será o desenvolvimento da qualidade na prestação de serviços e sua percepção pelo Cliente.
Existem várias maneiras de elaborar um manual de normas e procedimentos. Caberá às empresas de Segurança Privada
desenvolver sua própria metodologia.
A aplicabilidade do documento final depende diretamente da participação do Cliente. É fundamental que as normas e
procedimentos sejam desenvolvidas e aprovadas por ambas as partes. Somente quando houver consenso é que o Manual será
considerado aprovado e pronto para apresentação e treinamento da equipe operacional.
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL E OPERACIONAL

A palavra treinamento faz parte do dicionário de toda e qualquer empresa de prestação de serviços. Nos últimos anos, sua utilização tornou-se obrigatória nos folders e apresentações comerciais das empresas. Sua exploração é um forte argumento comercial.
Durante as visitas de prospecção, falar sobre treinamento sempre agrada aos Clientes. São eles que vivenciam as dificuldades de conviver com uma prestação de serviços desequilibrada, despreparada e sem padrão de trabalho, problemas que são
resolvidos através do treinamento das equipes de Segurança.
A técnica de usar intensamente a palavra “treinamento” como uma ferramenta comercial durante o processo de vendas
transformou o termo em um dos maiores “clichês” do mercado de Segurança Privada. A percepção dos Clientes é que todas
as empresas vendem o conceito, porém na prática, apenas uma parte desenvolve regularmente programas de treinamento
consistentes e eficientes.
Estabelecer uma política de treinamentos é parte fundamental de um sistema de gestão da qualidade. O desafio das empresas de Segurança Privada é superar esse “clichê”, desenvolvendo treinamentos capazes de manter a prestação de serviços
conforme foi apresentado e vendido aos Clientes pelo Departamento Comercial, afinal, um dos conceitos básicos da qualidade
é entregar ao Cliente exatamente o que foi vendido, nem a mais, nem a menos.
A política de treinamento comportamental é estabelecida nos procedimentos do Departamento de Recursos Humanos,
e não no Departamento Operacional, como muitos poderiam imaginar. Como um organismo vivo, as áreas da empresa são
interligadas, e o trabalho desenvolvido pelo RH afetará diretamente a operação. Sua elaboração começa no RH, pois é neces57
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sário desenvolver as descrições de cargos para todas as funções operacionais. No caso da Segurança Privada são os Vigilantes,
Vigilantes Líderes,Vigilante de Segurança Pessoal Privada,Vigilante Monitor, e assim em diante.
A descrição de cargos detalha os 04 (quatro) requisitos básicos que um candidato deve possuir para ser considerado apto
à vaga, que são: formação escolar, experiência profissional, conhecimentos e atitudes. No momento da seleção, o RH observa
os parâmetros previamente definidos na descrição de cargos, alinhando o recrutamento dos profissionais aqueles que se encaixam no perfil. É o inicio de um sistema de gestão da qualidade.
Como medida de acompanhamento e capacitação profissional, os conhecimentos e atitudes definidos na descrição de
cargos, devem ser analisados anualmente pela empresa. Todos os funcionários participarão dessa avaliação. São 03 (três) os
resultados obtidos: atendido (funcionários com conhecimentos e atitudes perfeitamente alinhadas a descrição de cargos), insuficientes (funcionários possuem conhecimentos e atitudes limitadas sobre determinado assunto) ou inexistentes (funcionários
desconhecem determinado conhecimento ou atitude).
A politica de treinamentos determinará um plano de ação para correção dos gaps encontrados (diferenças entre a teoria
formalizada na descrição de cargos, e a prática apurada na avaliação anual da equipe), indicando formas de treinamento para
corrigir e suprir as deficiências apontadas.
Uma política de treinamentos consistente, precisa também formalizar os outros tipos de treinamentos que a empresa
estabelece para desenvolvimento durante o ano, como os treinamentos comportamentais para alinhamento do atendimento
prestado pelos Vigilantes, treinamentos de liderança para os chefes operacionais que comandam as equipes e treinamentos
específicos de segurança pessoal, como de tiro (em estandes autorizados e escolas credenciadas), artes marciais e defesa pessoal, direção de veículos etc.
Para todos os casos citados acima, é imperativo estabelecer um cronograma de treinamentos, definindo as equipes indicadas a cada tipo de treinamento e a quantidade mínima de realizações por ano.
SUPERVISÃO

No mercado de Segurança Privada, especialmente no de Segurança Patrimonial, uma das maneiras mais eficientes de manter e elevar os padrões de qualidade das empresas é através do trabalho desenvolvido pela Supervisão.
Pela própria natureza da prestação de serviços, existe um distanciamento físico entre as equipes operacionais (Vigilantes)
implantadas nos postos de trabalho (Clientes) e a administração central de Empresa, que exerce as atividades administrativas
de controle e suporte às operações.
O trabalho desenvolvido pela Supervisão tem papel estratégico dentro do sistema de gestão da qualidade. É o responsável
em estabelecer o elo entre as partes vitais da empresa:Vigilantes implantados nos postos e a administração.
Da mesma forma como ocorre com os treinamentos operacionais, o trabalho da Supervisão, quando mal desenvolvido, é
um dos maiores focos de críticas que os Clientes fazem em relação à prestação de serviços. Os dois principais motivadores
de críticas em relação à supervisão são:
•
Baixa Frequência: quando o número de visitas é insuficiente para acompanhamento da equipe operacional. Funcionários e os Clientes se sentem desamparados. As solicitações não são atendidas em um prazo razoável, potencializando os
problemas e ampliando o desgaste entre as partes.
•
Ineficiência Operacional: acontece quando, mesmo em visitas frequentes, os Supervisores não resolvem os problemas
apresentados, sejam de situações corriqueiras, como o esclarecimento de dúvidas e substituições de uniformes e equipamentos, até as demandas mais elaboradas, como alterações de pontos das normas e procedimentos e negociações comerciais,
como mudança de escopo, valores e condições de pagamento.
O sistema de gestão da qualidade deve abordar diretamente o trabalho desenvolvido pelos Supervisores, desenvolvendo
procedimentos de orientação e suporte, visando à manutenção dos padrões de trabalho estabelecidos e implantados nos
Clientes.
Um dos pontos mais importantes para a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe de Supervisores é a padronização
do atendimento, ou seja, o serviço prestado ao Cliente deve ser o mesmo, independente do Supervisor que esteja atendendo
a área naquele dia ou em determinada região.
O caminho para alcançar um bom nível de serviço, começa pela formalização da rotina de trabalho dentro do Procedimento Operacional. É preciso descrever de forma clara e objetiva, quais são os pontos que a empresa considera fundamentais para
uma boa visita de Supervisão, tais como: verificação de equipamentos, materiais necessários e produtos controlados (armas,
munições e coletes balísticos), checagem de uniformes, contato com o Cliente, analise comportamental dos Vigilantes (atenção,
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postura, apresentação, educação, liderança), cumprimento das normas e procedimentos do posto, e assim em diante.
Os itens considerados críticos para a operação precisam ser formalizados em um Check-List de Supervisão, documento
oficial da empresa para controle e analise da prestação de serviços.
Esse Check-List tem como objetivo principal padronizar as verificações realizadas durante a visita da Supervisão, direcionando a atenção dos Supervisores aos pontos mais relevantes para a execução da prestação de serviços. Dessa forma, evitase “esquecimentos” das mais diversas formas, que podem trazer sérios prejuízos a toda a operação, afetando funcionários,
empresa e Clientes.
O Check-List da Supervisão devidamente preenchido é uma excelente fonte de informação para a Empresa. A compilação
dos dados registrados possibilitará medir e monitorar o desempenho da prestação de serviços.
A BUSCA PELA QUALIDADE

A busca pela qualidade, ou pela implementação de um sistema de gestão da qualidade nas empresas de Segurança Privada,
surge da necessidade de se diferenciar da concorrência, agregando benefícios competitivos a sua administração, como a satisfação dos Clientes e a fidelização da carteira.
São muitas as vantagens que podem ser incorporadas através de um sistema de gestão da qualidade, em especial às empresas de Segurança Privada, como por exemplo: melhoria do clima organizacional, ganho de eficiência, redução de custos, revisão
de processos, formalização de procedimentos, padronização de atendimento, etc.
Em sua concepção e planejamento, as empresas devem considerar os pontos fundamentais do sistema de gestão da qualidade que foram abordados ao longo do texto, como o alinhamento da oferta comercial à prestação de serviços, ou seja, vender
somente aquilo que pode ser entregue. Casos reais do mercado de Segurança Privada exemplificam situações onde a falta de
alinhamento entre esses departamentos é extremamente prejudicial às partes envolvidas.
Outra análise fundamental na elaboração do sistema de gestão da qualidade é a correta identificação dos pontos fortes
da operação de cada empresa e os nichos de mercado em que está especializada. Os procedimentos formalizados devem ser
capazes de reforçar esses pontos fortes, validando sua especialização de trabalho perante o mercado.
Como vimos ao longo deste artigo, a crescente profissionalização do mercado e a competição acirrada entre as empresas
levarão o mercado de Segurança Privada, a um cenário onde a gestão da qualidade será uma política primordial de prestação
de serviços. Em longo prazo, a qualidade deixará de ser um diferencial de mercado e se tornará em um requisito básico de
sobrevivência das empresas, garantindo a continuidade dos negócios.
A busca pela qualidade deve ser encarada como um processo prioritário e irreversível no mercado de Segurança Privada. É
um ciclo que tem nascimento, (concepção e planejamento), manutenção (controle e correção das atividades) e aprimoramento
(melhoria contínua dos processos). Uma vez iniciado este ciclo, felizmente, não há como voltar atrás. As mudanças agregadas
pela implementação do sistema de gestão da qualidade são permanentes, pois serão incorporadas a cultura da empresa, em
seus funcionários, as atividades operacionais desenvolvidas, e principalmente, na percepção dos Clientes em relação à prestação de serviços.
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Combate à Fraude com Atividades de
Inteligência: Operação Esqueleto
Herbert Gonçalves Espuny
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar uma operação desenvolvida pela Polícia Civil de São Paulo, em 31/07/2008,
que teve como objetivo interromper o processo criminoso de desvio na distribuição de combustíveis. Esta operação ficou conhecida
como Operação Esqueleto. A pesquisa inicial foi empreendida pelo Departamento de Inteligência da Corregedoria Geral da Administração - CGA, Casa Civil, Governo do Estado de São Paulo. A atividade de Inteligência foi implementada a partir do ano de 2007
nesta instituição e acabou por criar cultura organizacional no combate à corrupção. Esta cultura, fundamentada nas atividades de
Inteligência, permitiu desenvolver uma nova vertente no âmbito do Governo do Estado de São Paulo que propiciou, posteriormente,
inúmeras outras operações bem sucedidas de combate à corrupção em vários setores.
1. INTRODUÇÃO
O Departamento de Inteligência e Combate à Corrupção- DICC da Corregedoria Geral da Administração - CGA, do Governo
do Estado de São Paulo foi criado para monitorar determinadas operações realizadas no âmbito das atividades de todas as secretarias de governo. Como órgão diretamente ligado à presidência da corregedoria geral, desenvolve também operações de inteligência
operacional, tática e estratégica.
Apenas para esclarecer alguns destes conceitos é importante ressaltar que as atividades de Inteligência possuem estes três níveis:
o nível estratégico está ligado diretamente aos objetivos permanentes da organização; o nível tático é determinado pelas atividades
de coordenação dentro de um contexto preestabelecido; já o nível operacional refere-se a operações focadas, com objetivos já
especificados e tem como núcleo as ações e a logística em particular para o caso estudado.
O DICC, portanto, conforme a situação pode atuar nesses três âmbitos da atividade de Inteligência. O nível estratégico de forma
regular, cotidianamente. Nos níveis tático e operacional, conforme a demanda.
Nos primeiros meses de 2008 foi recebida uma denúncia anônima dando conta de que o sistema de distribuição de combustíveis
para determinados postos fixos, abrigados em instalações do Governo do Estado de São Paulo estaria sendo fraudado. A fraude
consistia no desvio de parte do combustível que deveria chegar a postos específicos controlados por unidades do Estado. Este desvio, a princípio, seria processado pelo próprio motorista do caminhão-tanque, que através de mecanismos até então desconhecidos
conseguia subtrair parte da carga criminosamente. O mecanismo, segundo a denúncia, era possível porque havia compartimentos
secretos – “tanques clandestinos” – acionados por válvulas que só o caminhoneiro conhecia.
A providência inicial dos integrantes do DICC foi realizar uma operação de Inteligência com a finalidade de confirmar a possível
fraude. As dificuldades principais concentravam-se no fato de que os tanques de combustível que integram os caminhões-tanque são
estruturas fechadas que não permitem quaisquer inspeções superficiais. Para a efetiva comprovação de que a fraude estaria ocorrendo seria necessário romper a estrutura do tanque e identificar possíveis compartimentos clandestinos... Se o tanque realmente estivesse fraudado, a ação estaria justificada... Mas e se determinado tanque nada possuísse de irregular? Quem arcaria com os prejuízos
do investigado, mas inocente? Além disto, uma questão de origem prática: como investigar tanques clandestinos? Sabia-se que todo
tanque precisa de uma espécie de válvula que permita o seu esvaziamento. Contudo, todo caminhão-tanque tem várias válvulas deste
tipo e, necessariamente, um tanque clandestino não teria uma válvula facilmente acionável. Provavelmente a mesma estaria camuflada
em qualquer parte do caminhão. Além disso, para se demonstrar cabalmente a existência de um tanque clandestino num caminhãotanque seria necessário, em última análise, desmontar o próprio tanque, o que não seria um trabalho muito fácil, considerando que
para isto era necessário mobilizar-se a perícia.
As primeiras ações para a identificação do processo criminoso foram desenvolvidas por um agente com experiência na área de
distribuição de combustíveis. Como início da coleta de dados para a produção de algum conhecimento decidiu-se pela infiltração de
um agente da CGA numa determinada empresa de distribuição de combustíveis. Conforme Ferro Júnior (2008, p.105):
A Infiltração é uma operação de Inteligência bastante complexa. Consiste em colocar uma pessoa (agente de inteligência) junto
ao alvo ou fazer parte de seu círculo social. O agente necessita de treinamento e preparação para assumir uma identidade e ter
condição psicológica para dissimulação, geralmente atuando em ambiente de risco e hostil, fazendo parte de grupos de pessoas e
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até de organizações.
É importante ressaltar que o agente infiltrado em nenhum momento praticou qualquer ato ilícito ou presenciou qualquer crime.
Os dados foram obtidos verbalmente, em conversas com outros caminhoneiros que trabalhavam na área. A infiltração em questão
foi feita por um agente que já possuía experiência na condução de caminhões e carretas. A CGA conseguiu que o agente prestasse
serviços numa determinada empresa que possibilitasse tal obtenção dos dados necessários para o esclarecimento dos fatos. Após
algum tempo de contato com a empresa em tela, o agente da CGA obteve os seguintes dados: certos caminhões-tanque possuíam
tanques clandestinos, que desviavam certa quantidade de combustível, que podia chegar a 300 litros por viagem. Outro dado importante é que os caminhões fraudados, que possuíam tais tanques clandestinos, pareciam ser de autônomos, ou seja, indivíduos que
prestavam serviços às empresas transportadoras. A fraude parecia ser perpetrada de forma isolada, sem a participação de pessoas
jurídicas e mais por iniciativa de alguns aproveitadores.
Em relação à recepção dos combustíveis nos postos de serviço, o agente procurou verificar se havia a participação de funcionários públicos na fraude. Segundo foi observado, dificilmente o funcionário que recebia o combustível tinha qualquer participação
porque o mesmo sequer tomava conhecimento do desvio, pois as condições climáticas (que permitem uma retração ou dilatação dos
líquidos combustíveis) ensejam variações de volume, o que permite facilmente passar desapercebido um desvio de 2. 3 e até 5% da
carga. Os equipamentos de medição dos postos que recebiam os combustíveis também eram bastante arcaicos e passíveis de erros.
Outra questão que os analistas levantaram e as equipes operacionais identificaram era o destino do combustível desviado. Dados
preliminares deram conta de que muito destes desvios eram comercializados ao ar livre, em determinadas ruas de um município da
Grande São Paulo. As equipes de Inteligência chegaram a fotografar operações deste tipo, num esquema que a imprensa batizou de
“petrobalde”, no qual motoristas desonestos “sangravam” o combustível desviado no meio da rua e vendiam para indivíduos com
baldes e outros recipientes. Posteriormente, tais compradores, também no meio da rua, revendiam o produto adquirido ilicitamente
para motoristas transeuntes com descontos de 30 a 40% do preço médio vendido nas bombas de postos de combustível regulares.
COMPONENTES DO DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA C.G.A, ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO
ESQUELETO:
- Dr. Olavo Reino Francisco, Corregedor e Diretor do DI/CGA;
- Dr. João Francisco Palma Beolchi, Corregedor;
- João Vane Cavalcanti Reis, Investigador de Polícia;
- Herbert Gonçalves Espuny, Investigador de Polícia;
- João Antônio Palma Beolchi, Investigador de Polícia;
- Marcelo Gauria, Agente Policial.
Nesta época, o presidente da CGA era o Dr. Rubens Rezek, que autorizou e apoiou toda a operação.

FIGURA 2: Comércio ilegal de combustíveis

FIGURA 1: Caminhão-Tanque vendendo combustível
armazenado em tanques-clandestinos.

FIGURA 2: Comércio ilegal de combustíveis
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2. OPERAÇÃO ESQUELETO.
2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Considerando que a denúncia anônima tomava corpo, pois dados preliminares confirmavam em parte a sua hipótese, e considerando, também, que somente uma pequena parte dos motoristas possivelmente compactuava com o esquema criminoso, foi estabelecida estratégia que levasse em consideração as seguintes questões:
1) Considerando que nem todos os caminhões possuíam tanques clandestinos como desenvolver uma verificação na qual pudesse - de forma prática - identificar os tanques irregulares, sem expor indevidamente motoristas inocentes?
2) Como realizar uma operação em que a maioria dos motoristas possuía seus próprios caminhões, de forma autônoma? Seria
necessário centenas de mandados de busca e apreensão, além de várias equipes para identificar os endereços dos locais nos quais
os caminhões estariam estacionados;
3) Como saber que o caminhão abordado, mesmo que se tivesse a certeza da existência do tanque clandestino, estaria cheio de
combustível? Sim, pois o crime só se configuraria se o compartimento estivesse cheio, com a finalidade de desviar o combustível;
O equacionamento destas questões passava por um primeiro estágio lógico que seria como identificar o tanque clandestino sem
“desmontar” o tanque do caminhão. Em reunião dos analistas foi lembrada a técnica de detecção dos aeroportos, idéia esta que
reportou a equipe ao conceito de raio x. Se houvesse uma espécie de raio x que pudesse escanear um caminhão tanque e dizer com certeza - se possuía ou não tanques clandestinos, além de certificar se estavam cheios ou vazios, as questões 1 e 3 estariam
respondidas.
2.2.TESTE SCANNER
Como princípio da Atividade de Inteligência da CGA, a equipe de analistas ponderou que uma operação rápida que pudesse
surpreender os fraudadores e, mais ainda, servir de advertência para aqueles aventureiros eventualmente não presos, teria o efeito
desejado: mostraria que o Governo do Estado de São Paulo sabia da fraude... Em função deste princípio de oportunidade, a equipe
decidiu buscar em fontes secundárias uma possível solução haja vista que a busca em fontes primárias demandaria um maior tempo
em pesquisas. Conforme conceitua Passos (2005, p.65) : “ As informações secundárias são as de domínio público, como matérias de
jornais, artigos de revistas, livros, noticiários de rádio e informativos de associações comerciais”.
Além disso, se dados podem ser obtidos por fontes abertas, privilegia-se aqui a transparência do próprio serviço de Inteligência.
Tal pesquisa identificou uma empresa nacional, fundada em 1982, que se dedica - dentre outras atividades - à “prestação de serviços com uso de escâneres por raios-x complementado por detecção de traços de explosivos e narcóticos e reconhecimento de
substâncias.” (EBCO SYSTEMS, 2008). Contatada a empresa, a equipe de analistas foi informada que só havia um tipo de equipamento
que, adaptado, poderia suprir as necessidades da operação em curso. Era um tipo de escâner fabricado para escanear grandes estruturas, que estava acoplado num caminhão da empresa EBCO e que, na época, estava prestando serviços na Alfândega do Porto do
Rio de Janeiro, verificando containers suspeitos.
Após algumas reuniões com a diretoria da empresa EBCO em São Paulo, a equipe de analistas conseguiu uma autorização para

FIGURA 3: Teste realizado com o Escaner da EBCO, em
03/04/2008, no Porto do Rio de Janeiro.
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FIGURA 4: Teste realizado com o Escaner da EBCO, em
03/04/2008, no Porto do Rio de Janei
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testar o escâner. Dois agentes de Inteligência saíram de São Paulo, às 6h30 da manhã do dia 03/04/2008 e duas horas depois, com
a respectiva licença da Autoridade Portuária do Rio de Janeiro e com a ampla colaboração da empresa EBCO, testavam o escâner
- inclusive num caminhão tanque, tendo resultados amplamente positivos, ou seja: era possível, pelas imagens do escâner, saber se o
caminhão estava cheio ou não de combustíveis; e era possível, também, visualizar os tanques internos.
2.3. DIA “D”.
Uma vez que os testes apontaram a possibilidade da rápida identificação dos tanques clandestinos, a equipe de analistas acordou
com a direção da EBCO o empréstimo do caminhão escâner para uma operação. A operação consistia no empréstimo do caminhão
sem quaisquer ônus para o Estado. Em contrapartida, a EBCO poderia utilizar como referência a participação na operação denominada “ESQUELETO”, pelas próprias características da fraude. Os termos do acordo fechados, a data estabelecida foi 31/07/2008, pois
antes não haveria condições de remover o caminhão do Porto do Rio de Janeiro.
Complementando a operação, a Direção da CGA decidiu dois parâmetros fundamentais: a Operação Esqueleto seria conduzida
pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil de São Paulo e que teria a participação, também, da
Polícia Científica, através do Instituto de Criminalística. E, a segunda decisão, em resposta à pergunta 2 da página 8 deste trabalho, é
que o teatro de operações seria o pátio de uma grande distribuidora de combustíveis.
Em 31/07/2008, policiais do DEIC e agentes da CGA (entre os policiais, sem quaisquer identificadores de pertencerem à Inteligência) cumpriram mandado de busca e apreensão no pátio de uma grande distribuidora de combustíveis no município de Guarulhos,
Grande São Paulo, vistoriando 120 caminhões e apreendendo 12 deles com fortíssimas evidências de tanques clandestinos instalados
em seus tanques de transporte de combustíveis.

FIGURA 5: Equipes no local na madrugada do dia
31/07/2008.

FIGURA 6: Equipes da Polícia Científica na Operação
Esqueleto.

FIGURA 7: Detalhes da Operação Esqueleto.

FIGURA 8: Detalhes da Operação Esqueleto.
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FIGURA 9: Detalhes da Operação Esqueleto.

FIGURA 10: Detalhes da Operação Esqueleto.

3. CONCLUSÃO.
A Operação Esqueleto foi extremamente bem sucedida, pois conseguiu obter materialidade de um comportamento criminoso
primeiramente denunciado anonimamente. A operação que foi deflagrada logrou apreender 12 caminhões distribuidores de combustíveis com evidências de práticas criminosas. Diversas emissoras de televisão, como a Rede Globo, noticiaram detalhes da operação
em todos os seus tele jornais, no dia 31/07/2008. Várias outras mídias como televisões, rádios e sites da Internet noticiaram o fato.
Um aspecto negativo da divulgação é que outros fraudadores possivelmente deixaram de rodar naquele dia, bem como devem ter
providenciado uma rápida remoção dos tanques clandestinos em seus caminhões-tanque. O ponto positivo é que o Estado de São
Paulo havia deixado claro que não seriam toleradas tais manobras fraudulentas. Que tais crimes estavam sendo investigados e que
aqueles que optassem por tal caminho seriam descobertos e responsabilizados.
A Atividade de Inteligência, enfim, permitiu que uma fraude difícil de ser detectada a olho nu, de articulação complexa e focada,
pudesse ser descoberta e amplamente divulgada para as devidas medidas preventivas.
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APÊNDICE: O que é a Atividade de Inteligência?
A Atividade de Inteligência é um processo específico de produção de informações estratégicas para a organização. Pode ser desenvolvida em organizações públicas ou privada.
Desde os tempos mais remotos a quantidade de dados à disposição daqueles que precisam decidir sempre foi grande. Particularmente nas últimas décadas, a quantidade de fontes de dados decuplicou e muitas organizações vivem num mar de fontes e referências
e muitas vezes não sabem bem o que fazer com tudo isso.
Nos meios militares inicialmente e depois em órgãos de Estado, as atividades de Inteligência foram se propagando e ficaram
conhecidas sob os mais diversos nomes, dentre eles a espionagem.
As organizações privadas também passaram a desenvolver a produção de Inteligência e departamentos dedicados a este mister
receberam nomes como Inteligência Estratégica, Inteligência na Organização ou Inteligência Competitiva. Nos últimos anos vários
cursos de todos os níveis foram desenvolvidos nas universidades do mundo inteiro, principalmente na pós-graduação.
Basicamente é importante todo empresário saber que a produção de conhecimento estratégico, desde sempre, tem a finalidade
de auxiliar o responsável pelas decisões na organização. O setor de Inteligência não decide nada... Produz informações confiáveis para
assessorar àquele ou àqueles que têm tal responsabilidade.
A produção de informações estratégicas segue um roteiro estabelecido e conhecido nos serviços de Inteligência do mundo inteiro. De forma bastante geral tal roteiro é o seguinte:
a) Estabelecer o Objetivo: a produção de conhecimentos busca estabelecer o que se pretende com a atividade específica. O
que se busca? Alguma informação do concorrente? Saber se há vazamento de dados por algum funcionário? Estas são algumas das
perguntas que podem servir de objetivos.
b) Busca de Dados: Esta é a fase em que os agentes de Inteligência ou os analistas vão buscar os dados necessários para a
análise do problema. Os dados podem ser abertos ou negados. Dados abertos são aqueles que podem ser obtidos em fontes abertas,
ainda que tais fontes existam em canais restritos e de difícil acesso. Dados negados são aqueles que são propositalmente protegidos
por governos ou outras organizações. A busca de dados negados é a motivação principal de vários filmes de Hollywood romancearem as atividades de Inteligência: espiões que se enveredam em tramas complicadas para buscar dados importantes.
c) Análise dos Dados : Esta é a fase em que se analisam os dados obtidos. É uma atividade especializada, própria de analistas
treinados.
d) Produção do Conhecimento: Após a devida análise do material colhido, os analistas de Inteligência produzem o conhecimento. Tal conhecimento, também atividade especializada, busca refletir o grau de certeza num determinado evento.
e) Apresentação: Após a produção do conhecimento, tudo o que foi obtido deve ser devidamente disposto em forma de arquivo adequado para a apresentação aos setores devidos.
A produção de conhecimentos estratégicos torna a empresa mais ágil e mais capaz de enfrentar os desafios modernos. Permite
que o responsável pelas decisões não seja pego desprevenido de situações de risco que possa estar vivenciando na organização. Dois
ramos são complementares: o ramo da Inteligência propriamente dito e o ramo da Contra-Inteligência, que é o setor responsável
por monitorar inteligências adversas à organização.
O setor de Inteligência faz parte de um setor específico da Administração Geral da Organização.
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Ambiência Organizacional
Excelente e Inovadora
Isaac de Oliveira e Souza

RESUMO
A busca pela ambiência organizacional excelente e inovadora é desafio para os empreendimentos que enfrentam cenários políticos, econômicos e sociais cada vez mais desfavoráveis. A manutenção da pretendida ambiência indica a importância dos “grandes
gerentes” no contexto organizacional, mais do que quaisquer outros investimentos. Empreendimentos intensivos na melhoria da
ambiência e que não têm alcançado resultados positivos na performance empresarial podem avaliar se uma das causas dos insucessos não se encontram na má gestão da respectiva liderança, nos mais diversos níveis. Essa situação é verificada por meio de uma
avaliação desenvolvida por um sistema de medição que favorece avaliar a performance empresarial. Nesse caso, há participação dos
funcionários ao responderem 13 itens sobre o cotidiano funcional das respectivas experiências. A compreensão analítica dos resultados evidencia, certamente, se há influência negativa das ações gestores na performance empresarial, seja através da satisfação geral
(“satisfação/fidelidade dos clientes”; “rentabilidade”; “produtividade” e “rotatividade”), ou por meio da trajetória funcional de seus
profissionais.

1 INTRODUÇÃO
Para os empreendimentos desta segunda década do Século XXI, ambiência excelente tem sido tema recorrente, na discussão
dos gestores empresariais que lideram negócios bem-sucedidos, a despeito de os cenários políticos econômicos e sociais serem cada
vez mais desfavoráveis.
Esse desafio aumenta quando a pretensão é manter uma ambiência excelente e inovadora e capaz de assegurar a satisfação
geral (“satisfação do cliente/fidelidade”; “produtividade”; “rentabilidade” e “retenção dos funcionários/rotatividade”) e a trajetória
funcional de seus profissionais. A maioria realiza investimentos capazes de manterem infraestrutura (com instalações adequadas ao
trabalho, espaços de lazer e entretenimento para os funcionários etc.); intensifica tecnologias excelentes e inovadoras e pratica a
inteligência analítica.
Essas ações gestoras concorrem para a melhoria da performance empresarial e contribui para que se mantenham bem posicionadas no ranking mundial. Porém, por que muitas organizações, com tais características, deixam ser bem-sucedidas? Estima-se que “a
sabedoria dos grandes gerentes” concorre para a inexistência dessa lacuna que inviabiliza o sucesso dos empreendimentos.
Nesse entendimento, elaborou-se este artigo, para analisar alguns fundamentos que ensinam o que os “grandes gerentes” sabem e
fazem para uma ambiência organizacional excelente e inovadora. Cuidou-se também de indicar orientações metodológicas favoráveis
à aplicação do modelo (na coleta, verificação e análise de dados indicativos das funcionalidade e performance empresariais) desejáveis
aos ambientes organizacionais excelentes inovadores.
Conclui-se, afirmando que a importância do papel da gerência deve ser testada por todos os empreendimentos comprometidos
com o sucesso.
2 A AMBIÊNCIA ORGANIZACIONAL EXCELENTE E INOVADORA
2.1 FUNDAMENTAÇÃO BÁSICA
A gestão da ambiência organizacional, no Brasil, tem sido realizada desde o princípio do século passado pela área do conhecimento denominada administração de empresas . As áreas específicas têm importância singular nos empreendimentos bem-sucedidos.
Assim, no caso da gestão da segurança empresarial, o setor de recursos humanos não é – e nem pode ser – menos importante que
o de operações, por exemplo. Isso porque não se desenvolvem as operações sem as pessoas e não se prestam serviços desejáveis
pelos clientes que adquirem segurança.
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A literatura especializada atribui-se aos gestores a responsabilidade de realizarem “o desempenho de cada pessoa em função das
atividades que ela realiza, das metas e resultados a serem alcançados e do potencial de desenvolvimento”; considerado um processo
que “serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e sua contribuição para o desenvolvimento da
organização” (Vilas Boas; Andrade (2009, posição 5.316).
Deve-se lembrar, sempre, que “as organizações são muitas coisas ao mesmo tempo! ”, destaca Morgan (2009), após estudo minucioso sobre as “imagens da organização ”. Abordá-la globalmente “encoraja não só compreender, mas também identificar os múltiplos
significados das situações, permitindo enfrentar e gerir a contradição e o paradoxo, em lugar de fingir que estes não existem”. O
autor chama a atenção à palavra organização que se originou “do grego órganon, que significa ferramenta ou instrumento”. Assim,
preocupado com a forma de livrar-se “deste significado mecânico”, cunhou “a palavra imaginização”, pois, “a organização é sempre
determinada por imagens e ideias subjacentes; a tarefa de organizar é realizada conforme se imaginiza e é sempre possível imaginizar-se de muitas formas diferentes”. Mas, não se deve buscar apenas “imaginização” ou “somente interpretar como as organizações
são”, é preciso compreender “que é possível mudá-las” (MORGAN, 2009, p. 345 e 349).
Ressalte-se ainda, segundo a visão de Falconi (2009), que os empreendimentos vencedores exigem capacidades gerenciais para
quantificar e mensurar o que é feito, sem perder o foco na base estratégica corporativa; nas atividades produtivas e/ou de prestação
de serviços; nas atividades orçamentárias e financeiras; nos colaboradores; nas comunidades; parceiros e sociedade. Essas ações
se interligam formando um sistema harmônico, melódico e ritmado, para “que os resultados da empresa sejam atingidos” (Falconi
(2009, p.28). O dimensionamento desse sistema variará de acordo com o tamanho (micro, pequena, média ou grande) e atividades
funcionais básicas da organização.
Quantificar e mensurar são práticas empresariais favoráveis à constituição de vários bancos de dados. Estes são objetos da inteligência analítica, quase sempre esquecida, conforme alertam Davenport et al (2010). Esses autores ensinam que praticar “a inteligência
analítica implica melhorar o desempenho em domínios fundamentais do negócio usando dados e análises ”.
A realidade dos integrantes das gerações é outro fundamento importante na ambiência organizacional. Nos estudos de Tapscott
(2010), verificaram-se as “Normas da Geração Internet” que refletem significativamente nas organizações públicas ou privadas. Atualmente com 39 anos, o autor verificou que as pessoas dessa Geração “querem liberdade em tudo o que fazem, da liberdade de escolha à liberdade de expressão”; “adoram customizar, personalizar”; “são os novos investigadores”, pois, especulam “a transparência,
especificamente o acesso das partes interessadas a informações relevantes a respeito das empresas e seus produtos[...]”; “procuram
integridade e abertura empresarial ao decidir o que comprar e onde trabalhar”;“quer entretenimento e diversão no trabalho, na educação e na vida social. Essa geração leva uma mentalidade divertida ao trabalho”;“são a geração da colaboração e do relacionamento”;
“precisa de velocidade – e não apenas nos videogames”; “são inovadores. [...] Um funcionário de vinte e poucos anos quer o novo
BlackBerry, Palm ou iPhone não porque o antigo saiu de moda, mas porque o novo faz muito mais coisas” (TAPSCOTT, 2010, p. 4-50).
Há, contudo, um alerta do autor que é de interesse dos “grandes gerentes” e das organizações, ao afirmar que “os jovens da Geração
Internet estão cometendo um erro grave, e a maioria nem percebe: estão fornecendo suas informações pessoais em redes sociais
e em outros lugares, e, ao fazerem isso, estão arruinando sua privacidade futura”. E complementa; “Acho que eles deveriam acordar
agora e se conscientizar de que estão compartilhando partes de si mesmos que um dia talvez gostariam que tivessem mantido em
nível privado” (TAPSCOTT, 2010, p. 17).
Por sua vez, Buckingham; Clifton (2008) e Buckingham; Coffman (2011) orientam os “grandes gerentes” acerca de o que devem
saber e fazer para tornar suas empresas bem-sucedidas. Isso aconteceu a partir dos relatos de pesquisas aplicadas pelo “Instituto
Gallup a 198 mil funcionários que trabalhavam em 7.939 unidades de negócios de 36 companhias [...]”. Num primeiro momento,
Buckingham; Clifton (2008) ensinam os gerentes a descobrirem “seus pontos fortes”, indicando-lhes “a anatomia de um ponto forte”
e destacando as três ferramentas revolucionárias ”. Destacam também os 34 temas , considerados no teste sobre a descoberta da
“fonte de seus pontos fortes”, e concluem os ensinamentos com “ponha os pontos fortes para trabalhar, evidenciando o “gerenciando pontes fortes” .
Depois, Buckingham; Coffman (2011) indicam dois modelos distintos e indissociáveis, por meio de “o caminho entre a contribuição de todos os funcionários e o resultado final de qualquer empresa – o aumento do valor total da organização” e do “sistema de
medição”, que podem ser utilizados na para avaliação da performance empresarial.
2.2 FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - SISTEMA DE MEDIÇÃO DA PERFORMANCE EMPRESARIAL
Com a ilustração pela FIG. 2.1, compreende-se as explicações daqueles autores, demonstrando as vantagens obtidas através de:
a) “o aumento do lucro real constitui o fator impulsor mais importante para o aumento do valor das ações”; b) “só o crescimento
sustentado pode impulsionar o aumento do lucro real”; c) “o principal fator do crescimento sustentado é uma base em expansão
de clientes leais”; d) “funcionários dedicados impulsionam a lealdade do cliente”; e) submetido ao “questionário das 12 perguntas”,
“o funcionário ‘totalmente dedicado’ [...] pode responder de maneira afirmativa a todas[...]” e f) “grandes gerentes” são capazes de
“identificar pontos fortes” do funcionário totalmente dedicado e posicioná-lo para que desempenhe “um papel que explore seus
pontos fortes” (BUCKINGHAM; COFFMAN, 2011, p. 280-284).
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FIGURA 2.1 – Desenho esquemático do Caminho (Adaptada)
Fonte: Buckingham; Coffman (2011, p. 280).
O outro modelo é um “sistema de medição” proposto por Buckingham; Coffman (2011) após encontrarem “perguntas especiais
às quais os funcionários mais comprometidos – os mais leais e produtivos – responderiam de maneira positiva, enquanto o restante
(os de desempenho mediano e os preguiçosos) responderia de modo neutro ou negativo”.
Na testagem do modelo, os autores concluíram que “a mensuração da força de um local de trabalho pode ser reduzida a 12
[13] perguntas” que “não captam tudo o que você pode querer saber sobre seu ambiente de trabalho, mas captam a maior parte da
informação e a informação mais importante” e “são o modo mais simples e preciso de medir a qualidade de um local de trabalho”
(BUCKINGHAM; COFFMAN, 2011, p. 28-30).
Os resultados encontrados por Buckingham; Coffman (2011) motivaram-lhes afirmar que há “conexão entre a opinião dos
funcionários e o desempenho da unidade empresarial em muitas companhias diferentes” e que “os funcionários atribuíram valores
diferentes às perguntas dependendo da unidade empresarial em que trabalhavam, e não da empresa”. Informam que as opiniões dos
funcionários sobre o ambiente de trabalho são influenciadas pelos gerentes imediatos, mais do que “a remuneração, os benefícios,
as gratificações ou um líder corporativo carismático”. Isso porque a ação gerencial “era o elemento básico para a formação de um
excelente local de trabalho” (BUCKINGHAM; COFFMAN, 2011, p. 35).
2.3 ESTRATÉGIA METODOLOGIA
Este paper resulta de um estudo exploratório-descritivo, quanto aos fins; bibliográfico, documental e quantitativo, quanto aos
meios; e, quanto ao método e coleta de dados, uma pesquisa de survey interseccional, segundo as lições de Vergara (2005; 2014).
A população pesquisada era constituída dos integrantes da rede LinkedIn deste autor. Foram selecionados 639 profissionais com
atividades específicas na segurança empresarial (na saúde e segurança no trabalho, segurança privada; segurança eletrônica) e outros
setores, inclusive, segurança pública. O Quadro 2.1 demonstra o percentual de profissionais (da população e respondentes) com
cargos funcionais das atividades da segurança empresarial. Verificou-se que a amostragem não probabilística por conveniência, num
índice de confiabilidade de 95%, segundo Babbie (1999); Malhotra (2001) e Mattar (2001), é menor que o total de respondentes.
A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2013, utilizando-se o questionário proposto por Souza (2011), na coleta dos
dados funcionais e pessoais dos profissionais, e, por Buckingham; Coffman (2011), que contém os itens descritos no Quadro 2.2.
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QUADRO 2.1 – PERCENTUAIS DA POPULAÇÃO ESTUDADA

QUADRO 2.2 – ITENS DO QUESTIONÁRIO PARA A MEDIÇÃO DA PERFORMANCE EMPRESARIAL
VINCULADA À OPINIÃO DOS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS.

Assim – utilizando a escala Likert , de cinco pontos, apresentada por Babbie (1999); Malhotra (2001) e Mattar (2001) – foi possível
verificar a performance empresarial, por meio da satisfação geral e trajetória de crescimento funcional dos pesquisados.
A satisfação geral foi mensurada pela “satisfação do cliente/fidelidade” (itens 4; 5; 6; 11 e 12); “rentabilidade” (itens 1; 2; 4; 5; 6; 7;
8; 10 e 13); “produtividade” (itens 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 e 13) e a “rotatividade” (itens 1; 2; 3; 4 e 6).
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Os quatro estágios para a escalada de uma montanha serviram de metáfora ilustrativa dos construtos indicativos do tipo de relacionamento percebido pelo funcionário. Na mensuração desses construtos utilizou-se, segundo por Buckingham; Coffman (2011),
as respostas dos itens 2 e 3 constitutivos os indicativos esclarecedores do quesito: “o que eu recebo?”. Com os itens 4; 5; 6; e 7,
esclarece-se o quesito “o que forneço?”. O quesito “pertenço a este lugar?”, é esclarecido com as respostas aos itens 8; 9; 10 e 11
e com os itens 12 e 13, esclarece-se o quesito “como todos nós podemos crescer?”
As respostas foram, igualmente, processadas e geradas em banco de dados dos aplicativos Microsoft Office Excel 2016 e SPSS
Statistics 17. Os dados processados permitiram uma análise exploratória dos dados, por meio dos testes de cálculo da matriz de
correlação de Pearson (“r de Pearson” ou teste paramétrico de coeficiente correlação momento-produto); análise fatorial, na busca
da verificação dos pressupostos linearidade das variâncias e testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de Bartlett,
destacados de acordo com Dancey; Reidy (2005), Hair Jr. et al (2005) e Mesquita (2010).
Em consequência disso, apresentam-se as considerações analíticas dos resultados, dispostos em tabelas, que fundamentam conclusões plausíveis sobre a performance empresarial buscada pelos empreendimentos que pretendem ser bem-sucedidos.
2.4 FUNCIONALIDADE E PERFORMANCE EMPRESARIAIS EM AMBIENTES ORGANIZACIONAIS
EXCELENTES INOVADORES
Os dados analisados neste paper, por razões óbvias, não foram coletados numa única unidade empresarial. Cuidou-se, todavia, de
projetar um perfil profissional (com situação funcional e pessoal) próximo da realidade encontrada na maioria dos empreendimentos
de segurança empresarial.
Consolidaram-se os dados coletados em resultados indicativos do perfil profissional dos pesquisados e da performance empresarial, com foco na satisfação geral e trajetória de crescimento funcional na empresa. Assim, a satisfação geral é demonstrada, a partir
da opinião da amostra pesquisada a respeito da “satisfação do cliente/fidelidade”; “rentabilidade”; “produtividade” e “rotatividade”. A
trajetória de crescimento funcional na empresa foi estimada – para os “coordenadores”; “diretores”; “gerentes”; “outros”; “supervisores” e vigilantes” de uma organização de segurança empresarial – e descrita com base nos quatro “construtos teóricos” constitutivos
da metáfora do alpinismo.
Na preparação dos dados, foram utilizados os aplicativos citados anteriormente e que favorecem análises estatísticas descritivas
e inferenciais ensinadas por Babbie (1999), Mattar (2001), Malhotra (2001), Hair Jr. et al. (2005), Dancey; Heidy (2006) e Mesquita
(2010).
2.4.1 FUNCIONALIDADE EMPRESARIAL
Foram verificados os dados funcionais – função (atividade), cargo, setor econômico de atuação, tempo de serviço prestado e
porte da empresa – e dados pessoais que dizem respeito ao gênero, idade, situação conjugal e escolaridade.
2.4.1.1 DADOS FUNCIONAIS
Quando declararam suas funções (atividades) de segurança exercidas, os respondentes afirmaram atuar na segurança empresarial
(62,82%) e outros (37,18%). Os que atuavam na segurança empresarial prestavam serviços na segurança privada – vigilância patrimonial (26,92%); segurança pessoal (6,41%); escolas de formação de vigilantes (2,56%) e na prevenção de perdas (20,51%) –; segurança
eletrônica (2,56%); segurança e saúde no trabalho (2,56%) e segurança da informação (1,28%). Os que atuavam na prevenção de
perdas prestavam serviços na Indústria (11,45%); no comércio, em geral (2,56%); no shopping (3,85%) e em supermercado (2,56%).
Dentre os cargos declarados, a maioria (82,05%) dos pesquisados respondeu que desempenhava cargos típicos das organizações
de segurança empresarial. Declararam ser coordenadores (21,79%); diretores (17,95%); gerentes (26,92%); outros (17,95%); supervisores (12,82%); e vigilantes (2,56%). Aqueles que indicaram a opção outros, afirmaram desenvolver atividades de “consultoria”;
“segurança pública; “Estado”; “televisão e comunicação”; “serviços”; “escolta de valores particular”; “segurança privada consultorias”,
“palestras e treinamentos empresariais”; “inteligência”; “distribuidora de medicamentos”; “formação superior”; “vigilância patrimonial
e gerenciamento de riscos”; “segurança pessoal e patrimonial”; “segurança patrimonial Indústria”; “serviços de limpeza e portaria”;
“segurança corporativa na indústria”; “responsável pela contenção de perda seja ela através da parte fiscal ou física”; “segurança Privada escolta, patrimonial e pessoal”; “hotel”; “condomínio de grande porte” e “condomínio residencial”.
O tempo de serviço dos pesquisados é uma variável considerada significativa e influente nas relações funcionais do cotidiano
empresarial. Normalmente, funcionários com tempo superior a três anos de serviços, numa mesma empresa, sentem-se à vontade
para discordar das situações remuneratórias, desconfiar das chefias e sentirem-se insatisfeitos com outras formas de relacionamento
funcional. Assim, a maioria (74,36%) dos pesquisados está inclusa nessa parcela considerada crítica paras as questões citadas. Desses,
41,03%, têm mais de 10 anos de trabalho; 21,79%, entre 5 e 10 anos; 11,54%, entre 3 e 5 anos e, de 16,67%, entre 1 e 3 anos.
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No ranking do setor econômico de atuação dos pesquisados, destacou-se o de “serviços” (30,77%); seguido pelo de “comércio” (11,54%); depois de “construção civil”, de “educação” e “indústria de químicos” (5,13%, cada), seguido pelo de “indústria de
alimentos” (2,56%) e, finalmente, os de “hotéis/restaurantes”; de “indústria de metal” e de “transportes” (1,28% cada). Há, também,
o destaque para os que indicaram “outros” setores (35,90%) explicados anteriormente e correspondentes às descrições dos cargos
dos pesquisados.
De modo semelhante, observou-se que a maioria dos pesquisados (57,69%) declarou trabalhar em empresas de grande porte.
Os outros profissionais declararam trabalhar em micros (12,82%), pequenas (12,82%) e médias (16,67%) empresas. Os pesquisados
de micros empresas eram: coordenadores (2,56%); diretores (7,69%) e gerentes (2,56%). Os das pequenas empresas eram: coordenadores (2,56%); diretores (1,28%); gerentes (3,85%) e outros (5,13%). Os pesquisados das médias empresas eram: coordenadores
(3,85%); diretores (1,28%); gerentes (7,69%); outros (2,56%) e supervisores (1,28%). Os pesquisados das grandes empresas eram:
coordenadores (12,82%); diretores (7,69%); gerentes (12,82%); outros (10,26%); supervisores (11,54%) e vigilantes (2,56%).
3.1.2 DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais dos pesquisados são caracterizados pelas variáveis: gênero; idade; situação conjugal e escolaridade.
A maioria dos profissionais (94,87%) declarou ser do sexo masculino em relação à minoria (5,13%) do sexo feminino.
Quanto à idade, a amostra pesquisada declarou ter entre 25 e 35 anos (15,38%; entre 35 e 45 anos (47,43%); entre 45 e 55
anos (25,64%) e acima de 55 anos (11,54%). Há predominância dos que declararam que eram gerentes em idade entre 35 e 45 anos
(10,26%) e entre 45 e 55 anos (10,26%). Declararam que eram casados, os coordenadores (14,10%); diretores (16,67%); gerentes
(20,51%; outros (8,97%) e os supervisores (6,41%).
A escolaridade predominante entre os pesquisados foi o curso de especialização/MBA – nessa condição encontravam-se os
coordenadores (8,97%); diretores (8,97%); gerentes (15,38%) – e Curso superior completo, concluído por outros (6,41%) e pelos
supervisores (6,41%).
2.4.1.3 PERFIL PREDOMINANTE
Verificado o perfil dominante dos profissionais pesquisados, concluiu-se que é um profissional atuante da segurança empresarial (62,82%), no cargo de gerente (26,92%) e no setor econômico de serviços (10,26%). Trabalha há mais de 10 anos (10,26%), na
empresa de grande porte (12,82%). É sexo masculino (94,87%), tem idade entre 35 e 55 anos (20,52%), casado (20,51%) e possui o
curso de especialização/MBA (15,38%).
2.4.2 PERFORMANCE EMPRESARIAL – ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA
Neste paper, por razões óbvias, os dados obtidos para as treze perguntas não foram buscados com profissionais de uma única
unidade empresarial. Cuidou-se, todavia, de projetar um perfil profissional próximo da realidade encontrada, certamente, na maioria
dos empreendimentos de segurança empresarial.
Nesse sentido, observando a metodologia explicada anteriormente, os resultados analisados (TAB. 2.1) expõem-se as médias e
os desvios padrões encontrados para os itens que constituem a base de análise da performance empresarial, por meio da satisfação
geral (satisfação do cliente/fidelidade; rentabilidade; produtividade e rotatividade), e da trajetória de crescimento funcional dos pesquisados, segundo a metáfora do alpinismo.
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TABELA 2.1 MÉDIAS E DESVIOS PADRÕES VERIFICADOS PARA OS ITENS QUE EXPLICAM A SATISFAÇÃO GERAL DE UM EMPREENDIMENTO

2.4.2.1 SATISFAÇÃO GERAL
A partir da possibilidade de os pesquisados integrarem um único empreendimento, há facilidade para explicar os “vínculos entre
a opinião do ´funcionário’ e o desempenho da unidade empresarial” analisada.
Com os resultados apresentados, considerando 5,00 a melhor média, afirma-se que a “empresa analisada”, tinha, na visão dos
funcionários, uma satisfação geral (M=3,83 e DP=1,09), constituída pela “satisfação do cliente/fidelidade” (M=3,64); “rentabilidade”
(M=3,89) e “produtividade” (M=3,82) boas, a despeito de uma “rotatividade” (M=3,93) alta. Esses resultados indicativos dessa performance empresarial podem ser explicados com os seguintes argumentos:
2.4.2.1.1“SATISFAÇÃO DO CLIENTE/ FIDELIDADE”
A avaliação da “satisfação do cliente/fidelidade” (M=3,64) resultou das médias verificadas para os itens:
a) “No meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias” (M=3,96);
b) “Nos últimos sete dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho” (M=3,60);
c) “Meu chefe imediato, ou alguém do meu trabalho, parece importar-se comigo como pessoa” (M=3,86);
d) “Tenho um (a) melhor amigo (a) no trabalho” (M=3,27) e
e) “Nos últimos seis meses, alguém em meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso” (M=3,53).
Na percepção dos “coordenadores”; “diretores”; “gerentes”; “outros”; “supervisores”; “vigilantes”, a “satisfação do cliente/fidelidade” obteve, respectivamente, os seguintes resultados: M=3,20; M=3,84; M=3,67; M=4,21; M=3,32 e M=4,40.
2.4.2.1.2
“RENTABILIDADE”
A avaliação da “rentabilidade” (M=3,89) resultou das médias verificadas para os itens:
a) “Satisfação no trabalho” (M=3,76);
b) “Sei o que esperam de mim no trabalho” (M=4,28);
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c) “No meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias” (M=3,96);
d) “Nos últimos sete dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho” (M=3,60);
e) “Meu chefe imediato, ou alguém do meu trabalho, parece importar-se comigo como pessoa” (M=3,86);
f)
“Há alguém em meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento” (M=383);
g) “No meu trabalho, minhas opiniões parecem contar” (M=4,10);
h) “Meus colegas de trabalho estão comprometidos em realizar um trabalho de qualidade” (M=3,60) e
i)
“No último ano, tive a oportunidade de aprender e crescer no meu trabalho” (M=4,05).
Na percepção dos “coordenadores”; “diretores”; “gerentes”; “outros”; “supervisores” e “vigilantes”, a “rentabilidade” obteve, respectivamente, médias iguais a (M=3,51), (M=4,07), (M=4,00), (M=4,45), (M=3,66), (M=3,70).
2.4.2.1.3

“PRODUTIVIDADE”

A avaliação da “produtividade” (M=3,82) resultou das médias verificadas para os itens:
a) “Satisfação no trabalho” (M=3,76);
b) “Sei o que esperam de mim no trabalho” (M=4,28);
c) “Tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho corretamente” (M=3,77);
d) “Nos últimos sete dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho” (M=3,60);
e) “Meu chefe imediato, ou alguém do meu trabalho, parece importar-se comigo como pessoa” (M=3,86);
f)
“Há alguém em meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento” (M3,83);
g) “No meu trabalho, minhas opiniões parecem contar” (M=4,10);
h) “A missão/objetivo da minha empresa me faz sentir que meu trabalho é importante” (M=4,15);
i)
“Meus colegas de trabalho estão comprometidos em realizar um trabalho de qualidade” (M=3,60);
j)
“Tenho um(a) melhor amigo(a) no trabalho” (M=3,27) e
k) “Nos últimos seis meses, alguém em meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso” (M=3,53).
Na percepção dos “coordenadores”; “diretores”; “gerentes”; “outros”; “supervisores”; “vigilantes”, a “produtividade” obteve, respectivamente, os seguintes resultados: M=3,48; M=4,05; M=3,57; M=4,10; M=3,38 e M=4,30.
2.4.2.1.4

“ROTATIVIDADE”

A avaliação da “rotatividade” (M=) resultou das médias verificadas para os itens:
a) “Satisfação no trabalho” (M=3,76);
b) “Sei o que esperam de mim no trabalho” (M=4,28);
c) “Tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho corretamente” (M=3,77);
d) “No meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias” (M=3,96) e
e) “Meu chefe imediato, ou alguém do meu trabalho, parece importar-se comigo como pessoa” (M=3,86).
Na percepção dos “coordenadores”; “diretores”; “gerentes”; “outros”; “supervisores”; “vigilantes”, a “produtividade” obteve, respectivamente, os seguintes resultados: M=3,56; M=4,13; M=3,95; M=4,38; M=3,41 e M=4,22.
2.4.2.2 TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO FUNCIONAL
Ilustrada anteriormente como a metáfora do alpinismo, a trajetória de crescimento funcional foi verificada, em quatro momentos,
distintos e caracterizadores dos relacionamentos organizacionais assim descritos:
a) “O que recebo?” (M=4,03) resultou de avaliação dos itens “saber o que é esperado” (M=4,28) e “materiais/equipamentos”
(M=3,77);
b) “O que forneço?” (M=3,81) resultou de avaliação dos itens “fazer o que sei fazer de melhor” (M=3,96); “reconhecimento/
elogio” (M=3,60); “importam-se comigo” (M=3,86); “estímulo ao desenvolvimento” (M=3,83);
c) “Pertenço a este lugar?” (M=3,78) resultou de avaliação dos itens “opiniões consideradas” (M=4,10); “missão/objetivo”
(M=4,15); “comprometido com a qualidade” (M=3,60) e “melhor amigo” (M=3,27);
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d) “Como todos nós podemos crescer?” (M=3,79) resultou de avaliação dos itens “falaram sobre o meu progresso” (M=3,53) e
“oportunidades de aprender e crescer” (M=4,05).
2.4.3 PERFORMANCE EMPRESARIAL – TESTES REALIZADOS
2.4.3.1 CORRELAÇÃO BIVARIDADA DE PEARSON (R)
Observou-se, na realização desse teste, a validade convergente (alto coeficiente de correlação) e validade discriminante (baixo
coeficiente de correlação). Ambas as validades foram verificadas no nível significância ** 0.01 (bilateral) entre todos os itens.
Na validade convergente, consideraram-se as correlações maiores que p = 0,500, encontradas entre os itens 1 e 2 (r = 0,542**
p = 0,001); 2 e 3 (r = 0,536** e p = 0,001); 3 e 4 (r = 0,639** e p = 0,001); 4 e 5 (r = 0,526** e p = 0,001); 5 e 6 (r = 0,727** e p
= 0,001); 6 e 7 (r = 0,714** e p = 0,001); 7 e 8 (r = 0,502** e p = 0,001); 8 e 9 (r = 0,640** e p = 0,001) e 12 e 13 (r = 0,530** e p
= 0,001). Esses relacionamentos são moderados, apenas o encontrado entre os itens 5 e 6 e 6 e 7 são relacionamentos fortes. Na
validade discriminante, consideraram-se as correlações menores que p = 0,500, encontradas entre os itens 9 e 10 (r = 0,368** p =
0,001); 10 e 11 (r = 0,353** e p = 0,001); 11 e 12 (r = 0,281** e p = 0,001). Esses relacionamentos são fracos.
2.4.3.2 ANÁLISE FATORIAL
Com o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), observou-se que a medida de adequação da amostra situa-se em 0,828, acima do
valor mínimo indicado, considerado num intervalo ótimo do grau de ajuste à análise fatorial. No teste de esfericidade de Bartlett,
os valores indicam um Qui-quadrado aproximado = 478,504; grau de liberdade = 78 e significância p = 0,000. Essa significância indica
adequação do método de análise fatorial para o tratamento dos dados.
O critério de Kaiser sugere que se deve extrair os fatores que apresentam os autovalores iguais a 6,019; 1,378 e 1,234, carregando, respectivamente cerca de 46,30%; 10,60% e 9,49%da variância. Com “análise total explicada” (TAB. 2.2) observa-se que o
conjunto dos três maiores valores descritos explicam cerca de 66,39% da variância total. Um quarto item apresentou um autovalor
inicial de 0,896.
TABELA 2.2 - VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA – PERFORMANCE AMBIENTAL (SATISFAÇÃO GERAL E
TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO FUNCIONAL)
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O GRA. 2.1 ilustra a dispersão dos componentes no Scree test. A linha pontilhada ilustra o critério de Kaiser (valor inicial >1).
Ao utilizar o critério do scree test e com os resultados obtidos, não haveria necessidade de extrair mais fatores, pois, segundo Hair
Jr. et al (2005), a extração deve continuar até o pesquisador captar, pelo menos, 60% da variância. Por adotarmos uma perspectiva
confirmatória, o critério da variância acumulada não deve ser utilizado com tanta rigidez, porquanto que se definiu previamente a
extração de quatro fatores.
Na matriz dos fatores não rotacionada, todos apresentaram valores superiores a ,500 para doze itens, exceto para o item “tenho
um(a) melhor amigo(a) no trabalho” que foi listado na quarto fator com carga igual a 0,753.
A matriz rotacionada (TAB. 2.3) foi obtida pelo método de extração para a análise dos componentes principais, possibilitando,
respectivamente, com o método de rotação (Varimax com Normalização de Kaiser), a convergência de quatro interações.
GRÁFICO 2.1 – SCREE TEST DO DOS ITENS DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE EMPRESARIAL
SATISFAÇÃO GERAL E TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO FUNCIONAL SEGUNDO OS PESQUISADOS.

Fonte: Dados da pesquisa.
Na “matriz rotacionada dos [4] componentes”, evidenciaram cargas fatoriais altas nos fatores 1 e 4 e cargas fatoriais altas e baixas,
nos fatores 2 e 3, assim descritas:
a) No fator 1: 5 (0,697); 6 (0,826); 7 (0,785); 9 (0,653); 12 (0,670) e 13 (0,810);
b) No fator 2: 1 (0,866); 2 (0,764); 3 (0,649) e 4 (0,467);
c) No fator 33 (0,551); 4 (,454); 8 (0,834); 9 (0,466) e 10 (0,465);
d) No fator 4: 10 (0,619) e 11 (0,880).
Assim, na análise da “matriz rotacionada dos [4] componentes”, observou-se que a satisfação geral tem na: a) “satisfação do cliente/fidelidade”, 3 cargas fatoriais do fator 1; e uma respectivamente dos fatores 3 e 4; b) “rentabilidade”, 5 cargas fatoriais do fator 1;
três do fator 2 e uma do fator 4; c) “produtividade”, 5 cargas fatoriais do fator 1; quatro do fator 2; uma do fator 3 e duas do fator
4 e d) e na “rotatividade”, 5 cargas fatoriais do fator 1.
A porcentagem da variância das comunalidades de cada um dos itens é explicada pelos fatores comuns e maiores que 50% em
todos os casos. No caso da trajetória do crescimento funcional, verificaram-se as seguintes comunalidades:
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a)
b)
c)
d)

“o que eu recebo?” (itens 2 e 3) – 0,690 e 0,795;
“o que forneço? (itens 4, 5 , 6 e 7) – 0,635; 0,642; 0,760 e 0,760;
“pertenço a este lugar?” (itens 8, 9, 10 e 11) – 0,830; 0,715; 0,690; 0,791 e
“como todos nós podemos crescer?” (itens 12 e 13) – 0,661 e 0,748.

2.4.4 CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS FINAIS
2.4.4.1
OS RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DEMONSTRARAM QUE:
a) Na performance empresarial – satisfação geral (M=3,83) alcançaria 76,70% de aproveitamento da média total (M=5,00),
considerando-se 100% de aproveitamento. A “Rentabilidade” (M=3,89) e a “Produtividade” (M=3,82) alcançariam, respectivamente,
77,80% e 76,40% de aproveitamento. Esses resultados são melhores do que o obtido pela “Satisfação do cliente/fidelidade” (M=3,64)
que alcançou 72,80% de aproveitamento. A “rotatividade” (M=3,93) obteve 78,60%, o mais alto percentual. “Rotatividade” alta pode
refletir nos resultados da “produtividade”, da “satisfação do cliente/fidelidade” e da “rentabilidade”. A “rotatividade” alta pode ser
explicada pela ação gestora (influência da liderança imediata, por exemplo) e disponibilidade de meios, dentre outros aspectos;
b) A satisfação geral indicada pelos Coordenadores (68,75%) e supervisores (68,85%) foram consideradas as mais baixas. Os
melhores resultados dessa performance empresarial foram atribuídos aos que declararam ser “outros” (85,70%); seguidos pelos
“Vigilantes (83,10%)”; “Gerentes” (80,45%) e “diretores” (75,90%);
c) Na performance empresarial – trajetória de crescimento funcional – os construtos que mereceriam atenção especial dos
gerentes – “O que recebo?” (78,90%) e “O que forneço?” (77,16%) –apresentaram melhores resultados. Os outros dois que indicam
apego à organização – “Pertenço a este lugar?” (76,99%) – e disponibilidade para atuar em equipe e de forma colaborativa – “Como
todos nós podemos crescer?” (76,82%) – obtiveram pontuação acima dos 75% da média ideal (5);
d) O grau de concordância (concordo plenamente – 5 – e concordo – 4) alcançou 662 pontos. Os que discordaram (discordo
completamente – 1 – e discordo – 2) totalizaram 137 pontos e, 137 os que nem discordaram e nem concordaram (3);
e) O grau de satisfação (Extremamente satisfeito plenamente – 5 – e satisfeito – 4) alcançou 62 pontos. Os que se sentiam
insatisfeitos (Extremamente insatisfeito – 1 – e insatisfeito – 2) totalizaram 6 pontos e, 10 os que Nem se encontravam satisfeitos
nem insatisfeitos (3).
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2.4.4.2
OS RESULTADOS DA CORRELAÇÃO BIVARIADA DE PEARSON (R) E ANÁLISE FATORIAL DEMONSTRARAM QUE:
a) Os resultados dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e esfericidade de Bartlett indicaram significância e adequação do
método de análise fatorial para o tratamento dos dados.
b) Os índices percentuais cumulativos da “variância total explicada” totalizaram 66,39%;
c) Na análise da “matriz rotacionada dos [4] componentes”, a satisfação geral pode ser considerada significativa, pois, as cargas
fatoriais dos dois primeiros fatores prevalecem nos itens de avaliação da “satisfação do cliente/fidelidade”; “rentabilidade”; “produtividade” e “rotatividade”;
d) No teste de validade convergente, a maioria (9) dos itens analisados apresentaram correlações maiores que p = 0,500, no
nível significância **(0.01 - bilateral), com relacionamentos moderados e fortes;
e) A porcentagem da variância das comunalidades de cada um dos itens é explicada pelos fatores comuns e maiores que 50%
em todos os casos.
3 CONCLUSÃO
Os empreendimentos que buscam resultados bem-sucedidos não podem negligenciar nenhuma de área da gestão dos negócios.
No caso das empresas da segurança empresarial, lamentavelmente, a práxis e a legislação vigente têm sido mal interpretadas, principalmente, no que se refere à gestão das pessoas para o sucesso dos negócios.
Gestores dos empreendimentos desejosos de prevalecerem num mercado cada vez mais competitivo devem conscientizar sobre
a necessidade de manterem uma ambiência organizacional excelente e inovadora. Na maioria das vezes, os investimentos são realizados equivocadamente. Buscam-se tecnologias, na certeza de estarem inovando, esquecendo-se que não há inovação sem que haja
satisfação geral e crescimento e trajetória de crescimento funcional na empresa.
Neste artigo, demonstrou-se que a trajetória do crescimento funcional ocorrerá naturalmente, na empresa, após o estabelecimento de uma ambiência organizacional favorável. Essa ambiência é fonte da satisfação geral, com “satisfação do cliente/fidelidade”,
“rentabilidade” e “produtividade” altas e baixa “rotatividade”.
Assim, as partes principais da equação proposta são influenciadas significativamente pelas ações gestores. Gestores sábios devem
ser maestros. Do contrário, não haverá ritmo, harmonia e melodia capazes de agradar àqueles que participam (na apresentação ou
na audição) do espetáculo.
Empreendimentos com Gestores sábios,colhem satisfação geral porque há trajetória de crescimento funcional dos funcionários!
Isso não é retórica! É resultado de estudos realizados por analistas do comportamento organizacional, após utilizarem o sistema de
medição proposto. Essa afirmativa pode ser constatada por qualquer gestor, em qualquer um dos níveis gerenciais da organização.
Neste paper, foi demonstrada também a facilidade de utilização do sistema de medição. Não há “teoria pura”, como afirmariam
alguns apressados. Há, sim, teorias que orientam práxis adequadas que mensuram questionamentos fáceis de serem respondidos,
mas que são adiados, adiados e adiados.
Afinal, saiba que a testagem recomendável para o questionário proposto por Buckingham e Coffman (2011) poderá ser efetivada
em qualquer ambiência empresarial (a sua empresa, por exemplo).
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NOTAS
“[Do fr. Ambience]. Substantivo feminino. 1. Meio material ou moral onde se vive; meio ambiente: ambiência poluída; ambiência mística.
2. Arquit. O espaço, arquitetonicamente organizado e animado, que constitui um meio físico e, ao mesmo tempo, meio estético, ou psicológico, especialmente preparado para o exercício de atividades humanas; ambiente” (FERREIRA, 2010).
“[Do lat. gestione.] Substantivo feminino. 1. Ato de gerir; gerência, administração. Gestão de negócios. Jur. Administração oficiosa de
negócio alheio, sem mandato ou representação legal” (FERREIRA, 2010).
A administração de empresas é um dos setores da área do conhecimento da Administração, considerada uma Ciência Social Aplicada,
segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. No contexto dessa ciência, a administração de empresas concentra os estudos da gestão administrativa financeira, da produção, dos recursos humanos, da mercadologia e dos negócios
internacionais. Disponível em <http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/6.htm>. Acesso em 06 jun. 2015.
Esse livro de Morgan contém onze capítulos intitulados: “A mecanização assume o comando: as organizações vistas como máquinas”;
“A natureza entra em cena: as organizações vistas como organismos”; “A caminho da auto-organização: as organizações vistas como cérebros”; “A criação da realidade social: as organizações vistas como culturas”; “Interesses conflitos e poder: as organizações vistas como
sistemas políticos”; “Explorando a caverna de Platão: as organizações vistas como prisões psíquicas”; “Revelando a lógica da mudança:
as organizações vistas como fluxo de transformação”; “A face repugnante: as organizações vistas como instrumentos de dominação”; “O
aprendizado da arte da análise organizacional” e a “Imaginização: uma direção para o futuro” (MORGAN, 2009).
No livro Inteligência analítica nos negócios, os autores descrevem a prática da atividade em duas partes. Na primeira, abordam “O DELTA
da inteligência analítica” – “Dados”; “Orientação”; “Liderança analítica”; “Alvos estratégicos”; “Analistas” – e, na segunda, “A manutenção
da inteligência analítica” – “Incorpore a inteligência analítica aos processos de negócios”; “Construa sua cultura analítica”; “Revise seu
negócio de cima a baixo”; “Enfrentando os desafios ao longo do caminho” e “Rumo a decisões mais analíticas e melhores resultados”
(DAVENPORT et al, 2010).
São quatro as gerações destacadas: Geração Baby boom: pessoas nascidas entre 1946 a 1964; Geração X ou Baby bust: pessoas nascidas
entre 1965 e 1976; Geração Internet: pessoas nascida entre 1977 e 1997, que é a “geração digital” e a Geração Next: pessoas nascidas entre
1998 até a presente data - no ano de 2010 (TAPSCOTT, 2010, p. 27).
“[...] Saber distinguir seus talentos naturais das coisas que você pode aprender”; “[...] um sistema para identificar seus talentos dominantes” e “[...] uma linguagem comum para descrever seus talentos” (Buckingham; Clifton, 2008, p. 33-41).
“Adaptabilidade; analítico; ativação; autoafirmação; carisma; comando; competição; comunicação; conexão; contexto; crença; desenvolvimento; disciplina; empatia; estudiosos; excelência; foco; futurista; harmonia; ideativo; imparcialidade; inclusão; individualização;
input; intelecção; organização; pensamento estratégico; positivo; prudência; realização; relacionamento; responsabilidade; restauração e
significação” (Buckingham; Clifton, 2008, p. 89-123).
“Um a Um: Como você pode administrar cada um dos 34 temas do teste Descubra a Fonte de Seus Pontos Fortes?” (Buckingham; Clifton,
2008, p. 183-217).
Entrevistamos “supervisores de hotel, gerentes de vendas corretores, executivos sêniores de contas, líderes de equipes, operários, técnicos esportivos profissionais, gerentes de bares, diretores de escolas públicas, capitães, majores e coronéis das forças armadas e até uma
seleção de diáconos, padres e pastores. Entrevistamos 80 mil gerentes” (BUCKINGHAM; COFFMAN, 2011, p. 59).
“[...] usando uma escala de 1 a 5, em que 1 era ‘discordo totalmente’ [2 era ‘discordo’; 3 ‘nem discordo e nem concordo’ e 4 ‘discordo] e 5,
‘concordo plenamente’” BUCKINGHAM; COFFMAN, 2011, p.33).
Os testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett indicam qual é o grau de suscetibilidade ou o ajuste dos dados à análise
fatorial, isto é, qual é o nível de confiança que se pode esperar dos dados quando do seu tratamento pelo método multivariado de análise
fatorial seja empregada com sucesso (HAIR et al., 2005).
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A Gestão de Riscos à
Segurança de Instalações Portuárias:
Uma Perspectiva Construtivista.
Izaias Otacilio da Rosa
RESUMO:

A atenção com a proteção de infraestruturas críticas transformou-se em uma preocupação para a consecução de objetivos
estratégicos de países e organizações. Com o reconhecimento de normas como o ISPS Code o governo brasileiro passou a
exigir das instalações portuárias nacionais a obrigatoriedade de estruturação de medidas protetivas para o atendimento de
demandas pactuadas com entidades internacionais, dentre as quais, o desenvolvimento de planos de análise de riscos à segurança como condição preponderante para a gestão de instalações portuárias. Neste contexto, a presente pesquisa propõe uma
abordagem construtivista para a análise de riscos à segurança de instalações portuárias, aperfeiçoando o entendimento de seus
gestores a partir de uma perspectiva multicritério. Para a consecução deste objetivo utilizou-se os pressupostos da metodologia MCDA-C. Como resultado, observou-se a possibilidade de incluir em um mesmo modelo aspectos técnicos, associados à
estruturação de planejamentos e análises de riscos, e aspectos subjetivos, inerentes a como um gestor atribui maior relevância
a elementos que influenciem seu desempenho frente à segurança do terminal portuário.
1. INTRODUÇÃO

A atenção com a proteção de infraestruturas críticas tem contribuído para a construção de conhecimento quanto às
consequências decorrentes da concretização de eventos capazes de impactar negativamente os objetivos estratégicos das organizações (ROPER, 1999; BRODER, 2006; PARKER, 2007). Observa-se que o gerenciamento da segurança de infraestruturas
críticas, ou seja, de ambientes e instalações classificadas como prioritárias por um país (KARVETSKI et al., 2009), caracteriza-se como uma atividade de nível estratégico, exigindo com maior frequência que seus gestores tomem decisões referentes a
contextos subjetivos, pouco comuns a suas atividades primárias e permeadas por incertezas quanto as consequências de suas
escolhas.
O reconhecimento desta condição aproxima o gerenciamento da segurança ao conceito de risco apresentado pela ISO
31.000:2009 (LEITCH, 2010), possibilitando pressupor que os efeitos das incertezas nos objetivos decorrem da existência de
duas dimensões associadas à construção do conhecimento quanto a eventos que possam influenciar o desempenho de um
indivíduo ou de uma organização.
Estas dimensões são entendidas como de aspectos técnicos e subjetivos. A dimensão relacionada aos aspectos técnicos
consolidou-se com a evolução de abordagens e processos que evidenciam a importância do tema para o universo científico
e prático, através da publicação de normas de gestão de riscos (FERMA, 2002; AUSTRALIAN STANDARDS / NEW ZELAND
STANDARDS, 2004; INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009) e modelos específicos que
buscam apoiar de forma estruturada os processos decisórios quanto aos riscos que as organizações necessitam gerenciar
(BAYBUTT, 2002; PARKER, 2007; KEENEY e VON WINTERFELDT, 2011), dentre os quais, relacionado ao tema desta pesquisa,
o Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias, reconhecido pela sigla ISPS Code (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 2002).
Por sua vez os aspectos subjetivos decorrem, segundo, Roy (1996) e Ensslin et al. (2001) do reconhecimento de que nas
organizações as decisões, mesmo que colegiadas, são tomadas ao final por indivíduos únicos, os quais são diretamente impactados pelas consequências decorrentes de suas escolhas.
Neste contexto, reconhecendo-se como relevantes os estudos de Morgan et al. (2002), ao caracterizar a postura de um
gestor diante da necessidade de tomar decisões e de Keeney (1992), ao evidenciar que cada indivíduo constrói seus próprios
atributos para cada contexto que necessita gerenciar, é possível afirmar que a gestão da segurança se associa a como os ges80
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tores percebem seus níveis de susceptibilidade frente a riscos que necessitam gerenciar.
Considerando a relevância do setor portuário para os objetivos estratégicos de um país e das organizações que operam em
segmentos afins, pressupõe-se que entre o atendimento de requisitos formais exigidos por entidades governamentais para o
funcionamento de instalações portuárias e a percepção, por parte de seus gestores, quanto ao gerenciamento necessário para
este fim e, principalmente, para que suas atividades possam ser executadas dentre de condições reconhecidas como desejáveis,
existam oportunidades passíveis de serem aprimoradas.
A presente pesquisa tem como objetivo explicitar um modelo construtivista para a análise de riscos à segurança de instalações portuárias por meio da identificação, organização e mensuração dos fatores percebidos como críticos, buscando
favorecer seu monitoramento e a geração de ações de melhoria.

2. SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

Para fins desta pesquisa a segurança portuária é entendida, com base nos estudos de Filho (2006), como a proteção simultânea da integridade física das instalações portuárias e dos navios atracados; da saúde e do bem-estar das pessoas que circulam
por estes ambientes; e da preservação da fauna e da flora do país de destino dos navios que viajam pelo mundo.
A principal norma internacional que regula a segurança portuária em nível global, foi publicada pela Organização Marítima
Internacional, sendo o Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias, amplamente reconhecido por
sua sigla em língua inglesa - ISPS Code _(INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 2003)
O ISPS Code foi concebido como um instrumento orientador para o planejamento, execução e controle de medidas de
segurança entendidas como necessárias a contextos marítimos e portuários, aplicando-se a dois contextos específicos: (i)
navios, podendo estes serem de passageiros, de carga ou unidades de perfuração em movimento; e (ii) instalações portuárias
que servem os navios envolvidos em viagens internacionais.
O governo brasileiro procurando atender as demandas referentes à segurança marítima e portuária preconizadas pela
Organização Marítima Internacional, criou em 1995, a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias
Navegáveis (CONPORTOS), delegando competência para elaboração e implementação do sistema de prevenção e repressão
a atos ilícitos nos portos, terminais e vias navegáveis do território brasileiro, o qual instituiu um conjunto medidas que modificaram o contexto da segurança neste ambientes (BRASIL, 2002).
Publicada como um instrumento de apoio a execução de avaliações de segurança de instalações portuárias marítimas, a
NBR 20585:2011, emergiu como um instrumento orientador para assegurar que o trabalho realizado por profissionais de
segurança atinja os requisitos do ISPS Code (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).
Caracterizando-se por sua abordagem normativista (ENSSLIN et al., 2010), ou seja, partindo-se do pressuposto que todos
os profissionais envolvidos no contexto do desenvolvimento do plano de segurança reconhecem sua aplicação como necessária e relevante; que o foco de desenvolvimento concentra-se nas propriedades tangíveis avaliadas; que a metodologia utilizada
na avaliação não é especificada na norma, utilizando-se, então, modelos teóricos pré-existentes; e que busca soluções ótimas
para a definição da segurança do ambiente em análise; a NBR 20585 apresenta uma estruturação mínima necessária a ser observada por quem objetiva desenvolver planos de segurança para instalações portuárias marítimas.
Buscando melhorar o entendimento quanto ao objeto desta pesquisa, utilizou-se um processo estruturado para selecionar
e analisar artigos alinhados a um tema de pesquisa específico, denominado de ProKnow-C (ENSSLIN et al., 2010), resultando
na identificação de 08 modelos preconizados para a avaliação de desempenho com foco no gerenciamento de riscos à segurança de infraestruturas críticas, sendo elas: ProcessHazardAnalysis (LEMLEY et al., 2003); Network SimulationandAnalysisResearch Tools – N-SMART (CONRAD et al., 2006); Simulações de ataque-defesa, defesa-ataque, defesa-ataque-defesa (BROWN
et al., 2006); PortSimulation – PORTSIM (LEATHRUM et al., 2011); RiskAnalysisand Management for CriticalAssetProtection
– RAMCAP (COX, 2008); FailureModeEffectandCriticalAnalysis – FMECA(KUMAR E VERRUSO, 2008); modelos genéricos de
gerenciamento de riscos: Bajpai e Gupta (2007); e McGill et al. (2007).
A análise dos oito modelos possibilitou os seguintes questionamentos quanto aos critérios utilizados para a avaliação de
desempenho dos recursos alocados para a proteção de infraestruturas críticas. Assim, observou-se que: nenhum dos modelos
descrevia os processos para identificação dos critérios de avaliação; os processos de mensuração caracterizaram-se por escalas ordinais, gráficos e equações matemáticas; a atenção parcial para a integração dos indicadores de desempenho para fins de
avaliação global; e os modelos informam ser capazes de realizar o diagnóstico da situação atual, contudo, não reconhecem a
vulnerabilidade de valer-se de critérios trazidos de outros contextos, não associam os critérios aos objetivos estratégicos do
porto, e não apresentam processos que permitam a identificação de ações de aperfeiçoamento.
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Objetivando a proposição de um modelo construtivista para a análise de riscos à segurança de instalações portuárias, utilizou-se os pressupostos preconizados pela MCDA-C.
Giffhorn et al. (2009) destacam que os fundamentos MCDA-C são encontrados antes mesmo do surgimento das metodologias de multicritérios, contudo, somente a partir da década de 1980 consolidou-se como instrumento de gestão por meio de
estudos publicados por Skinner (1986), Keeney (1992) ao reconhecerem que cada ator constrói seus próprios atributos para
cada contexto; Bana e Costa (1992) ao evidenciar as convicções da MCDA; e Landry (1995) e Roy (1996) ao estabelecerem
os limites da objetividade para processos de apoio à decisão.
A partir destes marcos históricos, segundo Giffhorn (2009), fundamentados na MCDA tradicional, foram desenvolvidos
diferentes processos multicritérios, tais como AHP (Analytical Hierarchy Process), MADM (Multi Atribute Decision Making) e
SMART (Simple Multi Atribute Rating Technique).
Ensslin et al. (2001), apoiado nos estudos de Roy (1996), evidenciam o desenvolvimento de duas abordagens específicas
em MCDA, a primeira relacionada ao paradigma racionalista, consolidada pelas áreas de conhecimento vinculadas a pesquisa
operacional tradicional; e a segunda relacionada ao paradigma construtivista, onde são reconhecidos: a singularidade quanto ao
contexto e seus atores; os limites de conhecimento do decisor; a entidade social; a participação com aprendizagem recursiva;
os princípios da mensuração; e a legitimidade e validação.
Em função disso, Ensslin et al. (2010) destacam que à metodologia Multicritério de Apoio à Decisão foi incorporada o “C”
de Construtivista, passando a ser designada de Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C), passando a ser
composta por 03 fases, a saber: (i) fase de estruturação: abordagem soft para a estruturação; família de pontos de vista; construção dos descritores; (ii) fase de avaliação: análise de independência; construção das funções de valor; identificação das taxas
de compensação; identificação do perfil de impacto das alternativas; e análise de sensibilidade; e (iii) fase de recomendações,
onde busca-se formular ações de aperfeiçoamento para o contexto em análise.
Por sua vez, o contexto associado ao gerenciamento de riscos à segurança portuária relaciona-se a probabilidade de concretização de eventos capazes de impactar negativamente uma instalação e seus atores, estimulando-os a gerar conhecimento
como forma de minimizar suas eventuais perdas.
Alinhando-se a norma ISO 31.000:2009 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009) buscou-se estabelecer a identificação dos riscos à segurança de um terminal portuário; mensurar as consequências da concretização de tais riscos para a consecução dos objetivos estabelecidos por seus gestores; mensurar a probabilidade de suas
concretizações; e apresentar uma visão global dos riscos à segurança de um terminal portuário.
Inicialmente, é possível afirmar que o risco global à segurança de instalações portuárias pode ser entendido como o resultado do somatório de uma equação matemática definida pelo produto de dois macros fatores, a saber: a mensuração de cada
risco à segurança (Ri); e a taxa de representação do risco associado ao evento indesejado segundo a percepção do gestor
(Tabela 1).

Em sua forma mais básica o risco à segurança decorrer do resultado do produto de dois fatores: (i) a probabilidade de
concretização de um evento indesejado; e (ii) as consequências decorrentes de sua concretização (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARTIZATION, 2009).
Reconhecendo-se a subjetividade inerente a este conceito, evidenciada pela definição atribuída ao termo risco pela Norma
ISO 31.000:2009 como sendo “o efeito das incertezas nos objetivos” (LEITCH, 2010), considera-se que a mensuração dos
riscos se associam a como os gestores percebem ou atribuem valor a cada evento indesejado. Assim, para fins deste estudo, a
mensuração local de cada risco será realizada a partir do emprego da equação constante da Tabela 2.
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Tendo como referência a utilização de escalas recomendadas nas diretrizes de implementação da Norma ISO 31.000:2009

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009), dentre as quais foi selecionada para este estudo a
que define níveis de criticidades associadas a rótulos como: catastrófico; grave; moderado; leve; e nenhum; buscou-se definir
um processo para estimar as consequências.
Aplicando-se a MCDA-C, no contexto de sua fase de avaliação, a escala ora referenciada é transformada em um descritor
destinado a medir, ordinalmente, o desempenho do ponto de vista ao qual está associado (ENSSLIN e LACERDA, 2010), descrevendo “em forma exaustiva, homogênea e não ambígua, os possíveis impactos das ações potenciais” (DUTRA, 1998, p. 85).
A tabela 3 explicita os possíveis níveis de impacto, para o contexto do estudo de caso a ser apresentado na próxima seção, da escala ordinal utilizada para a mensuração das consequências decorrentes da concretização de riscos à segurança de
instalações portuárias.

Os descritores, caracterizam-se incialmente pela identificação de ações potenciais (níveis de escala), dentre as quais são
definidos os níveis de referência ou de ancoragem, denominados nível “BOM” e nível “NEUTRO”. Para a geração deste conhecimento mais acurado, em conformidade com Keeney e Raiffa (1993), para cada descritor foi construído uma função de valor,
cuja concepção principia pela arbitragem de uma pontuação para cada um dos níveis de referência, com o nível “BOM” valendo
100 pontos e o nível “NEUTRO” 0 pontos.
Utilizando-se o software MACBETH foi possível transformar as escalas, até então ordinais em escalas cardinais. De acordo
com Ensslin e Lacerda (2010, p. 39), o software MACBETH (MeasuringAttractivenessby a CathegoricalBasedEvaluationTechnique) emprega “um método interativo para quantificação dos julgamentos preferenciais do gestor, valendo-se de um conjunto
semântico ordinal para expressar a atratividade dos níveis de um descritor”.
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A tabela 4 apresenta a visualização da aplicação da MCDA-C para a construção de um descritor e suas funções de valores.

Por sua vez, a probabilidade percebida de concretização dos riscos à segurança de instalações portuária é explicitada, pelo
resultado de uma equação decorrente da mensuração de 03 elementos de avaliação, a saber: o histórico próprio; o histórico
em ambientes similares; e a reação proativa a condições de vulnerabilidades (Tabela 5).

O elemento de avaliação rotulado como “histórico próprio” associa-se ao histórico existente na instalação portuária quanto a efetiva concretização dos riscos à segurança. Por exemplo, a quantidade, frequência ou, simplesmente, concretização de
danos aos equipamentos de movimentação de cargas na instalação portuária (Tabela 6).

O “histórico em ambientes similares” associa-se a condição de que na instalação portuária um determinado risco ainda não
possui registros, no entanto, em ambientes similares este risco possui registro de concretização (Tabela 7).
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Por fim, as “condições de vulnerabilidades” associam-se as condições ambientais, ou seja, a como a segurança da instalação
portuária encontra-se estruturada para dissuadir, deter, detectar e responder pró-ativamente a eventos que possam impactá-la
negativamente (BIRINGER et al., 2007; COX, 2008). Para tanto, foi construído um descritor que permitiu a identificação das condições de segurança existentes na instalação portuária, capazes de mitigar e responder de suas eventuais concretizações (Tabela 8).

Neste mesmo sentido, buscando agregar as percepções do gestor quanto a relevância de cada risco para o contexto local
e global da segurança de uma instalação portuária incorporou-se, de forma científica, a taxa representatividade de cada elemento avaliado (HPi, HSi e CVi) para fins da definição da probabilidade de concretização dos riscos. Tal representatividade é
identificada na equação pelos símbolos Pi,1 (representatividade do histórico próprio), Pi,2 (representatividade do histórico em
ambientes similares), e Pi,3 (reação as condições de vulnerabilidade). A cientificidade ora destacada, utilizada para o cálculo de
Pi,1, Pi,2, Pi,3, decorreu das seguintes ações e empregos:
1) O gestor foi solicitado a ordenar para cada risco avaliado, segundo a Matriz de Roberts (ROBERTS, 1979), as taxas de
representatividade (Tabela 9).

2) com a identificação de que Pi,2> Pi,3> Pi,1, o gestor foi solicitado a informar a diferença de preferencia entre as taxas
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na Matriz Macbeth, onde: Pi,2 = 50; Pi,3 = 40; e, Pi,1 = 10.
Conclusa a explicitação dos procedimentos adotados para a construção do modelo de avaliação de riscos à segurança de
instalações portuárias, avança-se para a apresentação do estudo de caso.
4. Estudo de Caso

O presente estudo de caso foi realizado no Terminal Portuário Santa Catarina (TESC), ambiente localizado no complexo
portuário de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, instalação que atende os requisitos exigidos pelo PNSPP e, por
consequência, pelo ISPS code.
Os atores envolvidos neste estudo de caso foram: (i) decisor: Diretor Superintendente do Terminal Portuário; (ii) interveniente: Gerente de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Segurança Portuária e Qualidade; (iii) facilitador: autor deste
artigo; e (iv) agidos: público interno, clientes e prestadores de serviços. Definidos os papéis de cada ator, buscou-se através de
entrevistas semiestruturadas entender quais as preocupações iniciais ou problemas associados ao gerenciamento de riscos
demonstravam-se, ainda que de forma preliminar, mais relevantes para o decisor e seu interveniente.
Como resultado, foram definidos um rótulo, um sumário para o problema e identificados os Elementos Primários de Avaliação – EPAs (ENSSLIN et al., 2001).
Os EPAs refletem as preocupações primárias dos gestores quando motivados a analisar o contexto em que estão inseridos
e que desejam transformar.Tendo como referência o conhecimento construído a partir das entrevistas realizadas, da análise
do atual plano de segurança e plano de análise de riscos do terminal portuário, foram identificados, para fins deste estudo de
caso, 17 riscos à segurança.
Em conformidade com a MCDA-C cada EPA foi transformado em um conceito. Os conceitos criados a partir dos EPAs
caracterizam-se por possuir um polo presente, ou seja, um indicativo de desempenho que deseja alcançar; e um polo oposto,
algo que o gestor deseja evitar ou minimizar, sendo estes separados por reticências (...), o que significa “ao invés de”. Como
exemplo cita-se o conceito construído para o EPA “acidentes ambientais”, ficando assim atribuído: ter processo para monitorar e responder a eventos indesejados de natureza ambiental ... (ao invés de) ter o terminal portuário paralisado ou inoperante
por tempo indeterminado. O quadro 2 apresenta os conceitos construído a partir dos EPAs.
QUADRO 2–Conceitos construídos a partir dos EPAs.
RISCOS
CONCEITO
R1 – Acesso não autorizado de
Controlar o acesso de pessoas à área alfandegada ...Ter pessoas em área alfandegada
pessoas à área alfandegada.
que comprometam a execução das operações portuárias.
R2 – Acidentes ambientais.
Ter processo para monitorar e responder a eventos indesejados de natureza ambiental ... Ter o terminal portuário paralisado ou inoperante por tempo indeterminado.
R3 – Acidentes com danos maTer processo para monitorar e responder a ocorrência de acidentes que resultem
teriais em área alfandegada.
em danos materiais em área alfandegada ... Ter dificuldades para execução de atividades
de embarque e desembarque de produtos dos navios.
R4 – Acidentes com danos maTer processo para monitorar e responder a ocorrência de acidentes resultem em
teriais junto a administração
danos materiais junto a administração ... Comprometer a continuidade das atividades
de suporte as operações portuárias sob responsabilidade da administração do terminal
portuário.
R5 – Acidentes com lesões
Ter processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrência de acidentes que
corporais em área alfandegada
resultem em lesões corporais em área alfandegada ... Ter funcionários ou terceiros lesionados em área alfandegada.
R6 – Acidentes com lesões
Ter processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrência de acidentes que
corporais junto à administração
resultem em lesões corporais junto à administração ... Ter funcionários ou terceiros
lesionados no ambiente de trabalho da administração do terminal portuário.
R7 – Ações criminosas contra
Ter processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
pessoa em área alfandegada
atos violentos contra pessoas que circulam em área alfandegada ... Ter as operações
portuárias interrompidas ou alteradas para o atendimento de eventos desta natureza.
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R8 – Ações criminosas contra
Ter processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
pessoa junto à administração
atos violentos contra pessoas que circulam junto à administração do terminal portuário
...Ter os processos de suporte as operações portuárias interrompidas ou alteradas para
o atendimento de eventos desta natureza.
R9 – Ações de natureza terroTer processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
rista contra a instalação portuária atos terroristas contra o terminal portuário ou navios atracados ...Ter perdas que comprometam a continuidade das operações portuárias por um longo período.
R10 – Ações de sequestro ou
Ter processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
captura de navios
ações de sequestro ou captura de navios atracados ... Deixar de ser classificado como
de interesse para operadores logísticos internacionais.
R11 – Greves e tumultos
Ter processo para monitorar e responder a eventos de natureza social ou de classe
que resultem em greves e tumultos ... Ter em área alfandegada indivíduos não autorizados que comprometam a continuidade das operações portuárias.
R12 – Bloqueio de vias e entraTer processo para monitorar e responder a eventos de natureza social ou de classe
das da instalação portuária
que resultem em bloqueios de vias e entradas da instalação portuária ... Deixar de receber ou transferir cargas associadas as operações portuárias.
R13 – Danos aos equipamenTer processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
tos de movimentação de cargas
danos aos equipamentos de movimentação de cargas ... Comprometer a continuidade
das operações de embarque, desembarque e movimentação de cargas.
R14 – Danos as cargas sob resTer processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
ponsabilidade da instalação portu- danos as cargas sob responsabilidade da instalação portuária...Ter sua margem de lucraária
tividade reduzida em decorrência de eventuais ressarcimentos.
R15 – Danos a navios atracaTer processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
dos na instalação portuária
danos a navios atracados na instalação portuárias... Reduzir a capacidade de atracação
de navios em decorrência de eventuais manutenções nos berços de atracação.
R16 – Incêndio em área alfanTer processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
degada
incêndio em área alfandegada... Comprometer a continuidade das operações portuárias.
R17 – Incêndio em área admiTer processo para monitorar, mitigar e responder a ocorrências que resultem em
nistrativa
incêndio em área administrativa... Comprometer a continuidade das operações portuárias.
Fonte: Autor.
Agrupando-se os conceitos em conformidade com suas naturezas observou-se a existência de 04 áreas de preocupação, a
saber: (i) acidentes; (ii) ações criminosas; (iii) incêndios e intempéries; e (iv) movimentos trabalhistas (Figura 1).
FIGURA 1 – Áreas de preocupação.

Fonte: Autor.
Tomando cada área de preocupação de forma isolada passou-se a construir a hierarquia de conceitos em direção aos fins
e em direção aos meios, por meio de suas relações de influência e com o emprego da ferramenta denominada mapa de relações meios–fins. Em seguida, analisando com o gestor o conteúdo dos pensamentos contidos nos conceitos hierarquizados no
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mapa, os conceitos com que constituíam objetivos similares foram agrupados em clusters e dentro deles, havendo preocupações que necessitassem ser tratadas de forma diferenciada, em subclusters (BELTON, 1990; ENSSLIN et al., 2001).
Na próxima etapa da fase de estruturação da metodologia MCDA-C foi construída a Estrutura Hierárquica de Valor (KEENEY, 1992), composta pelos Pontos de Vista Fundamentais (PVF), Pontos de Vista Elementares (PVE) e Subpontos de Vista
Elementares (SubPVE). Esta estrutura arborescente decorre do mapa de relações meios-fins e reflete a transição para um
modelo multicritério, conforme apresentado na figura 3 (BANA E COSTA, 1993).
Com a definição da Estrutura Hierárquica de Valor tornou-se possível construir os descritores, destinados a medir, ordinalmente, o desempenho do ponto de vista ao qual está associado (ENSSLIN e LACERDA, 2010), descrevendo “em forma
exaustiva, homogênea e não ambígua, os possíveis impactos das ações potenciais” (DUTRA, 1998, p. 85).
Para fins deste artigo, foi construído um único descritor destinado a identificação do valor local de cada um dos riscos
identificados e apresentados na figura 3. Com a definição dos níveis da escala (ações potenciais), o gestor estipulou os níveis
de referência ou de ancoragem, denominados de nível “BOM” e nível “NEUTRO”.
A tabela 10 apresenta o descritor construído para a identificação dos valores locais dos riscos a segurança do TESC, ao
mesmo tempo, que a transformação das escalas ordinais em escalas cardinais, conforme explicitado na seção 3 Método.

Para fins deste estudo os descritores associaram-se a definição das consequências e das probabilidades de concretização
dos riscos à segurança do TESC.
Objetivando exemplificar a operacionalização do modelo proposto, apresenta-se a avaliação do risco “R1 - Acesso não
autorizado de pessoas à área alfandegada”.
Quando questionado quanto às consequências que poderiam impactar o terminal portuário, caso pessoas não autorizadas
acessassem a área alfandegada, o gestor classificou como “de consequência moderada”. Observa-se na tabela 4 que ao selecionar a opção “moderado” é atribuído a esta alternativa o valor a 42 pontos.
Concentrando a atenção para a mensuração da probabilidade de concretização do risco avaliado, o gestor, quando questionado quanto a registros de eventos associados a identificação de pessoas não autorizadas circulando por ambientes alfandegados, informou com base no descritor construído, que possuía registros mensais de concretização deste risco. Para a alternativa
escolhida foi, então, atribuído o valor de 36 pontos (Tabela 6).
No mesmo sentido, quando questionado sobre a concretização deste risco em ambientes similares a instalação portuária
sob sua responsabilidade, ou seja, em instalações portuárias conhecidas, informou que possuía informações confirmadas de sua
ocorrência. Para a alternativa escolhida foi atribuído o valor de 64 pontos (Tabela 7).
Por fim, tendo como referencia que o TESC possui seu Plano de Segurança Portuária e de Análise de Riscos aprovados e
fiscalizados pela COMPORTOS, estando suas ações protetivas em execução de forma plena, observou-se que em conformidade com o descritor construído e apresentado na tabela 8, a pontuação obtida para este critério de avaliação foi de 100 pontos.
Desta forma, utilizando-se a equação proposta para calculo das probabilidades de concretização de riscos a segurança de
instalações portuárias, descrita na seção 3. Método, observou-se que para risco “R1- Acesso não autorizado de pessoas à área
alfandegada” a probabilidade foi estimada em 35,6% (Tabela 11).
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Para o cálculo do valor local do risco utilizou-se os valores definidos para o risco “R1 - Acesso não autorizado de pessoas
à área alfandegada”, sendo as consequências (42 pontos) e a probabilidade (35,6%) (Tabela 12).

Identificado o valor local do risco “R1 - Acesso não autorizado de pessoas à área alfandegada” como 14,95 pontos, identificou-se no descritor construído para fins de sua mensuração seu ponto de impacto como sendo o N9, sendo-lhe atribuído
em sua função de valor 100 pontos (Tabela 10).
A tabela 13 apresenta os valores locais dos riscos a segurança do TESC e seus respectivos valores decorrentes da escala
de mensuração.

Tendo como premissa a necessidade do gestor em avaliar local e globalmente os riscos capazes de impactar negativamente
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a segurança da instalação portuária, avançou-se para a atribuição de taxas que representassem a atratividade de cada risco para
o contexto em análise. Para fins da utilização da MCDA-C são denominadas de taxas de substituição (KEENEY, 1992; KEENEY
e RAIFFA, 1993; ROY, 1996), por meio da quais foi possível quantificar a contribuição relativa de cada risco no modelo.
A partir da definição das taxas de substituição, o modelo de avalição de riscos à segurança do TESC foi concluso (Figura 3).
FIGURA 3 – Visão global do modelo de avaliação de riscos à segurança do TESC.

A partir do conhecimento construído, consolidado pela figura 3, pode-se afirmar que os riscos à segurança se demonstram
controlados. Considerando-se os critérios utilizados para a mensuração de cada risco à segurança da instalação portuária e
suas integrações em um modelo multicritério, jugou-se importante mensurar o desempenho global do TESC frente aos riscos
avaliados. Para tanto utilizou-se da soma dos valores apurados pelo desempenho de cada um dos riscos, ponderada pelas taxas
de substituição dos pontos de vista, e calculada com base na equação matemática de agregação aditiva apresentada na seção
(KEENEY e RAIFFA, 1993).
Como resultado, observou-se que o desempenho do TESC frente aos riscos à segurança das instalações portuárias, analisados neste estudo de caso, em uma escala de 0 a 100 pontos foi de 79,91 pontos.
Ao aplicar a equação proposta por este estudo para a mensuração do valor global de risco à segurança de instalações
portuárias (tabela 1), observa-se que o resultado obtivo foi de 19,13 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos.
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Estas pontuações demonstram-se coerentes com as informações coletadas e analisadas, justificada pelo o desempenho dos
recursos alocadas para a proteção de suas infraestruturas, de seu histórico próprio frente aos riscos analisados e do histórico
existente em ambientes similares no Brasil.
5. CONCLUSÕES

A atenção para com a proteção de infraestruturas críticas, dentre as quais as instalações portuárias, transformou-se preocupação para a consecução de objetivos estratégicos de países e organizações. Preocupação que, impulsionada pela exploração
de vulnerabilidades estruturais e organizacionais para fins terroristas ou criminosos, contribuiu para a publicação de normas
internacionais que regulam as condições mínimas e desejáveis para a proteção destes ambientes e a consequente continuidade
das relações comerciais.
O reconhecimento de normas como o ISPS Code por parte do governo brasileiro modificou o contexto da segurança
portuária no Brasil. Por imposição do governo brasileiro as instalações portuárias passaram a ter a obrigatoriedade de estruturar suas medidas protetivas para o atendimento das demandas pactuadas com as entidades internacionais que regulam o
segmento e o comercio internacional.
Dentre as exigências existentes, destaca-se o desenvolvimento de um estudo de análise de riscos à segurança de instalações
portuárias, sendo este, o elemento principal da estruturação do plano de segurança de cada instalação portuária.A gestão de
riscos com foco na proteção de ativos organizacionais pode se ser considerada uma atividade recente, emergindo após os
atentados terroristas que marcaram a recente história mundial (ROPER; 199; BRODER, 2006; PARKER, 2007).
Ao buscar informações sobre modelos de análise de riscos para infraestruturas críticas, especificamente para ambientes
portuários, encontrou-se, ainda que preliminarmente, basicamente as normas ISPS Code e o PNSPP.
Buscando em identificar as percepções de um gestor de quanto as demandas existentes para garantir a proteção de seus
ativos organizacionais frente os riscos que poderiam impactar negativamente a instalação portuária sob sua gestão, comparando-as com os critérios estabelecidos pelas normas que regulam o setor e eventuais modelos científicos que abordassem
o tema, emergiu a pergunta de pesquisa que orientou o presente trabalho: como aperfeiçoar o entendimento dos gestores
quanto aos riscos que influenciam o gerenciamento da segurança em instalações portuárias?
Utilizando-se a MCDA-C como instrumento de intervenção para o desenvolvimento dos modelos de avaliação de desempenho da segurança do terminal portuário (referenciado no artigo de forma sintetizada) e de avaliação de riscos à segurança
de instalações portuárias (objeto principal deste artigo), comprovou-se a possibilidade de incluir em um mesmo modelo aspectos técnicos associados a estruturação de planejamentos e análises de riscos e aspectos subjetivos, inerentes a como um
gestor atribui maior relevância a elementos que influenciem seu desempenho frente a segurança da terminal portuário.
O modelo ora proposto aplica-se exclusivamente aos gestores que desejem melhorar seus entendimentos quanto a contextos ou atividades que normalmente não integram suas áreas primárias de conhecimento científico, apoiando os processos
decisórios de forma construtivista e contribuindo com as percepções quanto as consequências das decisões a serem tomadas.
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A importância da Segurança Privada na
Busca Ativa de Eventos Adversos
Johnny Mascarenhas de Queirós
O hospital é uma empresa prestadora de serviço com processos de alta complexidade e grande potencialidade para acontecimentos de eventos adversos. Destacamos aqui o processo de hotelaria e assistência ao doente. Diversos clientes, enfermos ou não,
fazem uso destas instalações e transitam com determinada liberdade neste ambiente, tais como: acompanhantes ou paciente para
realização de procedimentos. O atendimento destes clientes envolve um conjunto de profissionais que se movimentam diariamente em diferentes turnos para garantir a qualidade assistencial. Dentre as inúmeras equipes estão: o serviço médico, enfermagem,
nutrição, lavanderia, higiene, segurança patrimonial, entre outros. Diante deste cenário torna-se um desafio garantir a segurança do
paciente através da prevenção de evasão dos mesmos. Este evento pode ocasionar riscos importantes ao cliente, à equipe assistencial
e à instituição.
ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PRIVADA NO HOSPITAL
Segundo reportagem veiculada no meio de comunicação televisiva, o Brasil possui aproximadamente 6.691 hospitais. Considerados como espaços semi público, este é um mercado bastante representativo, com possibilidades de expansão para a segurança
privada. No entanto, as exigências são proporcionais às oportunidades, o comprometimento e a responsabilidade profissional para
atuar nesse segmento são fundamentais no desempenho da função, principalmente por envolver o bem maior que é a vida.
Farias 2014, em seu artigo “nem sempre os sinais de perigo são percebidos pela vítima”, relata que a segurança patrimonial hospitalar tem como missão principal assegurar a integridade física das pessoas contra delitos e acidentes e a missão secundária envolve a
proteção de ativos da organização. Afirma que a atuação dos profissionais deste departamento tem uma característica predominantemente preventiva, o que não os exime de realizar intervenções com uso moderado da força para o cumprimento da sua missão,
desde que esteja alinhada às diretrizes da instituição e pautada na legislação específica da atividade. Reforça que a melhor medida
ainda é a observação do comportamento do potencial agressor, buscando a previsibilidade da sua intenção antes de se transformar
em ato criminoso.
Zanetic (2010) descreve que o crescimento da segurança privada parece ter emergido acompanhando o contexto em que se dá
o crescimento do crime, da violência e da sensação de insegurança.
Segundo Pereira (2012), a contratação dos serviços de segurança privada tem aumentado consideravelmente nas organizações
hospitalares, tanto para equipes próprias com capacitação específica quanto para empresas especializadas terceirizadas. O intuito
deste aumento é colaborar na busca em criar uma atmosfera mais segura para seus clientes e colaboradores. Ocorrências como
furto e agressões passaram a ser comuns em hospitais, assim como acidentes pessoais, incêndio, evasão de pacientes e tentativas de
suicídio são casos apresentados em ambiente hospitalar. A implantação da segurança patrimonial no ambiente hospitalar é fator de
alta complexidade, envolve organizar um serviço com profissionais de alto nível de treinamento específico, e a importância oferecida
pela administração hospitalar. A estruturação é tratada com tanta importância que algumas das mais importantes instituições do setor, tanto no Brasil como no exterior, organizam grupos de estudos exclusivamente dedicados a esse tema, entre elas está a ABSEG
(Associação Brasileira de Profissionais de Segurança).
Segundo Camargo “o planejamento da segurança do hospital deve ter como alicerce uma forte política de segurança, divulgada
amplamente entre os seus colaboradores, parceiros e clientes, alinhanda à forma de pensar e agir dessas organizações. Tal política
norteará a atuação do departamento (ou serviço) de segurança na busca da missão determinada garantindo o cumprimento por
todos”.
ACREDITADORA
O processo de acreditação hospitalar, alcançado após um longo período de implantação, mudança de cultura e auditorias constantes, tem o objetivo de manter um padrão na qualidade assistencial direta e indireta aos usuários destes serviços. Nessas auditorias são apontadas as oportunidades de melhoria de cada setor e processo de trabalho envolvido onde a segurança patrimonial
da organização de saúde está diretamente envolvida. Portanto, este serviço precisa constantemente se adequar às necessidades da
Instituição para garantir um atendimento de excelência. Para isso, deve ter um tratamento diferenciado garantindo que a atuação de
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seus operacionais respeite os interesses do escopo da instituição contratante.
Especialista em atuação na segurança privada e que prestam serviço para organizações de saúde, tem como atribuição garantir
um ambiente seguro para as partes envolvidas, para isso realizam controle de acesso utilizando sofisticados recursos tecnológicos,
processos de análise de risco para detectar perigos reais e potenciais, perigos estes direcionados ao capital humano, interno e externo, e ao patrimônio da organização. Desta forma, 95 % de suas ações serão focadas na prevenção, resultando em ações e reações
que possuem a aceitabilidade conforme prevê os princípios da humanização.
As organizações de saúde que possuem em seus processos de acreditação a segurança patrimonial hospitalar atuam com uma
estrutura que englobam:
• Controladores de acesso, por meio de biometria;
• Operadores de circuito fechado de televisão;
• Operacionais para atuarem como bombeiro civil;
• Sistema de controle de acesso que pode ser utilizado de forma remota entre outros.
Para importantes acreditadoras do segmento da saúde, como a Organização Nacional de Acreditação (ONA), o serviço de segurança privada é um dos critérios de avaliação obrigatório. Em seu manual consta um capítulo de gestão e liderança e neste grande
tema está inserida a subseção gestão de segurança privada, com orientações de desenvolvimento de ações para melhoria contínua
deste serviço.
Os requisitos utilizados pela ONA são reconhecidos internacionalmente e certificados pela The International Society For Quality
in Health Care – ISQUA. Esta instituição realiza há 14 anos trabalhos voltados para implantação e implementação de um processo
permanente de melhoria da qualidade da assistência à saúde no Brasil. É um método de avaliação voluntário e periódico que busca
garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos.
As organizações prestadoras de serviços de saúde, que investem no processo de acreditação ONA, possuem um diferencial entre
as demais, garantindo aos clientes internos e externos, bem como para a comunidade em geral, um padrão de gestão do negócio e
da assistência extremamente reconhecido.
Para a organização prestadora de serviço de saúde ser acreditada é necessário ser submetida a um processo de avaliações de
seções e subseções de aplicabilidade obrigatória, entre elas destacamos a gestão e liderança que possui a subseção gestão de segurança privada.
Para a ONA (2014) a segurança patrimonial é um conjunto de atividades que visam preventivamente fornecer segurança às
pessoas e ao patrimônio.
O processo de acreditação realiza uma dicotomia em dois níveis, sendo aplicação obrigatória para as organizações prestadoras
de serviço de saúde. Esta dicotomia torna a exigência da qualidade deste serviço maior para este seguimento.
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Em 1º de abril de 2013, foi publicada a portaria do Ministério da Saúde nº 529, instituindo o programa nacional de segurança do
paciente. Esta traz importantes definições já inseridas nos modelos de acreditação como linhas desenvolvimento de melhorias, são eles:
Segurança do paciente
Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
Dano
Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento,
morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
Incidente
Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
Evento adverso
Segundo ANVISA, Incidente que resulta em dano ao paciente, as situações onde ocorrem erros ou falhas são denominadas incidentes e podem ou não provocar danos no paciente. Evento Adverso é o incidente que atingiu o paciente e resultou num dano ou
lesão, podendo representar um prejuízo temporário ou permanente e até mesmo a morte entre os usuários dos serviços de saúde.
(ANVISA 2013). Segundo a ANVISA, 2013 podemos relacionar os eventos adversos com:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação do paciente;
Comunicação no ambiente dos serviços de saúde;
Utilização de medicamentos de alta vigilância;
Procedimentos cirúrgicos;
Úlceras por pressão
Infecções em serviços de saúde
Reduzir o risco de queda;
Higienização das mãos;
Evasão e outros.

Cultura de segurança
Configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização:
a) Todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria
segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares;
b) Prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais;
c) Encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança;
d) A partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional; e
e) Proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança.
Gestão de risco
Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos
adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
Núcleo de segurança do paciente
Segundo a RDC nº 36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente é “a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar
a implementação de ações voltadas à segurança do paciente”, consistindo em um componente extremamente importante na busca
pela qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde.
A integração das diferentes instâncias que trabalham com riscos na instituição, considerando o paciente como sujeito e objeto
final do cuidado em saúde, é considerada função desse NSP. Isto é, o paciente necessita estar seguro, independentemente do processo de cuidado a que ele está submetido. Ainda, consiste em tarefa do NSP promover a articulação dos processos de trabalho e das
informações que impactem nos riscos ao paciente.
Plano de segurança do paciente
O Plano de Segurança do Paciente - PSP é o documento que aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas peloserviço de saúde para a gestão de risco visando à prevenção e mitigação de incidentes em todas as fasesde assistência ao
paciente.
A implantação do PSP deve reduzir a probabilidade de ocorrência de Eventos Adversos resultantes da exposiçãoaos cuidados
em saúde.
Considerações
Podemos informar que os estudos direcionados para a segurança do paciente são recentes, os profissionais da saúde envolvidos
diretamente neste complexo assunto estão se adaptando às exigências do Programa Nacional de Segurança do Paciente, cujo objetivo é prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos.
Sabendo da presença atuante da segurança privada no ambiente hospitalar destacamos a oportunidade para o desenvolvimento
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de técnicas que venham colaborar com os profissionais da saúde de forma proativa a fim de minimizar o evento adverso.
Consideraremos neste momento 3 (três) situações que a segurança patrimonial no ambiente hospitalar pode colaborar com o
Núcleo de Segurança do Paciente: a identificação correta do paciente, a prevenção de queda e evasão.
As ações acima mencionadas caso não sejam realizadas conforme preconiza os protocolos do Ministério da Saúde, tornam-se um
potencial para causar danos aos pacientes e prejuízos associados aos cuidados à saúde, resultando a custos maiores a organização
de saúde.
Assim o profissional de segurança privada que atua no ambiente das organizações que prestam serviço de saúde como está
descrito na RDC 36 de 2013, do Ministério da Saúde através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária são públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. E da mesma forma exclui os consultórios
individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar.
Os gestores da segurança privada devem atentar em qualificar seus operacionais para ter uma atuação mais presente com relação à segurança do paciente. Durante a elaboração de sua proposta de prestação de serviço este será um importante diferencial.
Evidenciarão a organização de saúde que o operacional está preocupado em ter um controle de acesso e movimentação de usuários,
utilizando ferramentas de circuito fechado de televisão na prevenção de situações de risco no transporte de pacientes com o olhar
na prevenção da queda, evasão de pacientes, além da identificação adequada de pacientes e familiares. Estes fatores colaborarão diretamente no bem estar do paciente e na prevenção de ações legais contra o serviço o que acarretará, além do prejuízo financeiro,
no desprestígio do serviço.
CONCLUSÃO
Diante do exposto acima podemos sugerir, que a segurança patrimonial, que atua em organizações de saúde deve adquirir competência, habilidade e atitudes voltada para a segurança do paciente e seus gestores ter presença ativa nos Núcleos de Segurança do
Paciente.
Assim, evidenciaremos aos gestores das organizações de saúde nossa importância no processo de segurança do paciente.
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Humanização da segurança como
estratégia de negócio
Luciano Caruso
RESUMO
Com os recentes eventos esportivos realizados no Brasil em 2014 e 2016, o país ganhou os holofotes mundiais. Contudo, as
estatísticas relacionadas à criminalidade tendem a se potencializar ano a ano, se analisada a atual proporção de crescimento. Este
artigo tem por objetivo principal retratar o cenário brasileiro e abrir espaço para discussão sobre o papel das organizações privadas
de segurança na colaboração para a mudança dos dados criminais identificados e relatados nos últimos anos por levantamentos.
O gerenciamento de ferramentas tecnológicas, em conjunto com a gestão de pessoas, tem função extremamente importante na
definição da estratégia de negócios. É a partir de conceitos como legalidade, comprometimento e transparência que a companhia
pode se destacar no competitivo segmento de segurança privada: com atuação complementar e parceira das polícias no combate ao
crescimento das ações de criminalidade e conflito com a lei.
Palavras-chave: Segurança Privada; Criminalidade; Competitividade;Tecnologia; Marketing; Humanização da Segurança.

INTRODUÇÃO
Dois mil e dezesseis. Ano de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O Brasil tem o desafio de fazer bonito no esporte... Mas também
na educação, cultura, economia, transporte, turismo etc. Todas essas áreas, no entanto, convergem para um importantíssimo pilar: a
segurança. Como dar um show também na área da segurança pública e privada? Comecemos esse debate com dados.
O número de pessoas privadas de liberdade atingiu a marca de 622.202 até dezembro de 2014, de acordo com informações do
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). No mesmo mês de 2013, essa população somava 581.507 pessoas;
ou seja, houve alta de 7% no período de um ano.
Se examinado o espaço de tempo entre 1999 e 2014 a quantidade de pessoas encarceradas chega a crescer impressionantes
213%, como revelam informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso significa que, na mesma proporção de aumento,
cerca de 1,9 milhão de adultos estariam presos no ano de 2030.
Ainda sobre 2014, houve registro de 58,5 mil casos de mortes violentas intencionais – que contemplam crimes como homicídio
doloso, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte, vitimização policial e mortes decorrentes de intervenção policial. A quantia equivale a 28,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Outro dado indica que quase 500 mil veículos foram
roubados ou furtados em território nacional.
Soma-se a essas taxas, a quantidade de adolescentes em conflito com a lei, que teve a quase inacreditável alta de 443% entre
1996 e 2013, de acordo com informações do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum. Em 2013, cumpriam
medidas socioeducativas 23.066 jovens.
Um total de 44.861 pessoas sofreu homicídio em decorrência do uso de armas de fogo ao longo de 2014, segundo informações
do Atlas da Violência 2016, produzido pelo Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A quantia é consideravelmente alta, apesar
da implementação do Estatuto do Desarmamento em 2013, que prometia minimizar estatísticas do segmento.
A questão do desarmamento, aliás, está entre os temas mais atuais para discussão. Recentemente uma comissão especial da
Câmara de Deputados aprovou o Projeto de Lei 3.722/2012, que modifica a legislação sobre aquisição, posse, porte e circulação de
armas de fogo e munição em todo o território nacional. A crítica colocada refere-se à falta de resultados efetivos com a polêmica
“proibição” do porte de armas por civis. É claro que, além de desempenharmos o papel do chamado “advogado do diabo”, precisamos colocar nessa balança outros apontamentos que têm influência no processo, fatores que fazem concorrência às políticas públicas
anticriminalidade. Exemplo: a expansão do mercado de drogas ilícitas e o avanço do crime organizado.
Os números estão postos à mesa e, como podemos ver, eles não são nada agradáveis. Apesar dos investimentos do governo fe98
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deral no setor de segurança pública – em 2014, ano de Copa do Mundo de Futebol, os gastos somaram R$ 67,3 bilhões, alta de 17%
sobre o ano anterior, e novos valores investidos posteriormente em favor dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – esses índices avançam a
um ritmo acelerado, com estatísticas de criminalidade que não param de crescer.
Tabela 1
		
Homicídio doloso
Latrocínio
Furto de veículos
Roubo de veículos

2013
51.063
1.824
236.425
213.738

2014
53.240
1.763
230.461
214.068

Roubo de carga
Apreensão de armas de fogo

15.200
128.908

17.500
118.379

Figura 1 – Dados federais sobre o setor de segurança pública.
Fontes: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Associação Nacional de
Transporte de Cargas e Logística.

Recente estudo do Ipea aponta para a necessidade urgente de avanço no setor de segurança pública. Entre as questões prioritárias estão o fortalecimento do controle de armas de fogo e a reestruturação da política antidrogas, visando desestimular tanto da
oferta, quanto da demanda.
É claro que os altos índices de violência não são exclusividade do Brasil. Pelo contrário. Ao fazer uma busca simples na internet
sobre os problemas de criminalidade no cenário internacional, é possível identificar situações semelhantes e/ou condições ainda
mais precárias. Vale aqui menção ao estudo anual Global Peace Index 2016 (Índice Global de Paz 2016), desenvolvido pelo Instituto
para Economia e Paz (IEP, na sigla em inglês), que aponta para o aumento da violência em todo o mundo, atingindo o pior nível nos
últimos 25 anos.
O índice do IEP avaliou 169 países e territórios considerando 23 indicadores, como crimes violentos, importação de armamento,
gastos com defesa e missões de Paz da ONU, por exemplo. Desse total, 79 nações apresentaram resultados que comprovam maiores
taxas de violência. No ranking elaborado pela instituição, os piores colocados são Síria – que tem sofrido com os atuais conflitos
armados –, Sudão do Sul, Iraque, Afeganistão e Somália. Na penúltima edição do levantamento, o Brasil ocupava a 103ª posição e caiu
para o 105º lugar na pesquisa divulgada em junho deste ano.
Diante dos fatos, nosso papel aqui é reforçar a consciência empresarial sobre a atenção que esse “pilar” demanda dos setores
público e privado e, muito mais do que isso, temos por missão criar soluções para minimizar e combater os riscos, pois os números
aterrorizam a população civil diariamente.

MERCADO DE SEGURANÇA PRIVADA
Terceirizar é sinônimo de especializar. E, dizemos mais, quando o serviço é terceirizado, ele, na verdade, é confiado a uma empresa.
Pensar a segurança como negócio. É um desafio constante manter-se entre as principais empresas de segurança atuantes no Brasil.
Há cerca de 2.150 empresas de segurança privada registradas no país. Dados não oficiais indicam a existência de até dois milhões de
profissionais nesse mercado, atuando formalmente ou informalmente. Nesse contexto, é inevitável o questionamento sobre competitividade, rentabilidade e sustentabilidade do negócio.
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Imagem 1 – Investimentos constantes em tecnologia e capacitação, seguindo as tendências e avanços do
mercado de segurança privada.

A missão de proteger não é para qualquer um. Ao mesmo tempo, também não é novidade o enorme contingente de empresas
que trabalham de maneira informal, isto é, sem registros, regras, padronização de procedimentos, certificações, cumprimento à legislação trabalhista, entre outros problemas.
A escolha do fornecedor com o melhor custo-benefício se torna uma tarefa nada simples para as corporações. Questões como
responsabilidade solidária, solidez financeira e boa reputação no mercado surgem como variáveis fundamentais ao sucesso da parceria. O atendimento à legislação trabalhista brasileira – diretamente ligada à responsabilidade solidária, em particular – está posto
como ponto eliminatório para a contratação, em muitos casos. Isto é, se um colaborador é “prejudicado”, ambas as companhias
podem responder judicialmente e arcar com possíveis indenizações. E quem quer colocar a cara à tapa?
Transparência e competência. Estes termos traduzem principalmente o que as empresas demandam de seus parceiros. No Brasil,
as organizações do setor são regidas pela Lei Federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983. Essa mesma legislação determina que as
prestadoras de serviço na área de segurança privada sejam devidamente inspecionadas e registradas na Polícia Federal.
A checagem de documentos comprobatórios sobre a idoneidade de uma empresa é feita pelo cliente por meio de consultas,
mas infelizmente nem todos atentam para esses detalhes no momento da contratação. Encontra-se em tramitação no Congresso
Nacional, o Projeto de Lei 4.988/13, que penaliza companhias que contratarem serviços de vigilância clandestinos. A medida tem
por objetivo evitar que esse mercado avance, gerando insegurança ao contratante e à população. Certificações emitidas pelo poder
público e referências tradicionais do mercado também contribuem nessa somatória de fatores.
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HUMANIZAÇÃO A SEGURANÇA: O DESAFIO DE FIDELIZAR OS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS

Imagem 2 – Tecnologia e qualificação profissional no monitoramento em formato 24x7 para oferecer ao
cliente o serviço de forma completa.

Foto: Divulgação
Os tradicionais circuitos fechados de televisão (CFTV) deixaram de ser diferenciais de competitividade há alguns anos e passaram
a ser itens fundamentais para qualquer projeto simples. Temos observado uma tendência diretamente relacionada aos investimentos
em tecnologia de ponta: estar em sintonia com as novidades, quase sempre, determina o posicionamento da companhia no mercado.
Algumas empresas têm se mantido um passo à frente ao investir em tecnologia e importar para o dia a dia cases bem sucedidos no
exterior, por exemplo.
Outro fator, tão importante quanto à corrida tecnológica que vivemos hoje, é a manutenção de pessoal qualificado para o atendimento às demandas do mercado. Apesar de serem avaliados por muitas organizações como uma questão secundária, os recursos
humanos estão longe de simples integrantes do processo de posicionamento no mercado.
A alta rotatividade de colaboradores, a pressão e baixa margem para os salários, além do próprio ambiente social em que o
profissional geralmente está inserido são algumas das variáveis que as empresas de segurança enfrentam para selecionar, treinar,
desenvolver e fidelizar os colaboradores.
A gestão estratégica dos recursos humanos tem papel determinante nesse contexto. É necessário investir continuamente na qualificação e capacitação dos colaboradores. Não estamos falando, aqui, sobre financiar um curso no início da carreira do colaborador
e achar que o trabalho foi feito por completo.
Uma questão deve estar consolidada nessa discussão: treinamento contínuo. É fundamental que o colaborador tenha plenos
conhecimentos sobre qual é a sua missão e saiba como agir em situações não rotineiras ou crises. São nesses momentos que o
diferencial da organização fica evidenciado.
O ponto é, ao passo que os colaboradores precisam estar em sintonia com as novidades do mercado, as empresas também têm
que identificar os talentos e torná-los protagonistas nesse processo de evolução. Aquela ideia de enxergar os investimentos como
gastos dispensáveis está ultrapassada. O mercado se movimenta a cada instante e tem necessidade de conhecer o que há de novo.
Congressos, palestras e sessões de debates sobre maneiras para engajar os colaboradores não faltam. “Existe fórmula mágica?”
– nos perguntamos com frequência. Experientes gestores de pessoas negam que haja uma receita pronta. Mas sabemos de alguns ingredientes importantíssimos para que esse processo de fidelização seja bem sucedido: gerenciamento do plano de carreira, inserção
em projetos sociais e feedback.
É preciso ouvir o colaborador, afinal ele é o maior conhecedor das atividades desempenhadas. O que ele tem a propor? O que
ele faria para se sentir mais integrado à empresa? Quais demandas mercadológicas ele tem observado no dia a dia e pode trazer
para nós? Ele tem orgulho de pertencer à nossa organização? Por que muitas vezes ele demonstra insatisfação com o trabalho? São
dezenas e dezenas de possibilidades de perguntas.
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Imagem 4 – As empresas precisam ouvir mais os colaboradores e aprender a rentabilizar as informações

Se as organizações compreendessem melhor o que o mercado diz quando um dos colaboradores traz novas informações ‘da rua’,
de uma conversa informal com o cliente, uma situação inusitada pela qual ele tenha passado, uma reclamação (que inicialmente pode
até parecer dispensável), ou mesmo demandas que podem variar das mais simples àquelas que parecem impossíveis de se materializar em determinada conjuntura... Se isso de fato ocorresse, a resposta para distintas situações seria muito mais rápida e efetiva. Isso,
porque há troca de informações e preparo prévio.
O que fazer, então, com os dados captados nas diferentes frentes de atuação da companhia? Este é o ponto chamado de Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM, na sigla em inglês). Com tecnologia e equipe de
gerenciamento, tem-se como objetivo chegar rentabilizar informações antes sem validade ou desconhecidas. Isso ocorre principalmente durante o processo de transformação dos apontamentos negativos em positivos.
O CRM envolve muito mais do que atendimento a demandas. É uma área inteligente das empresas em que os números passam
a ser aliados importantíssimos para a criação de soluções e, claro, aplicação de um dos conceitos que mais se discute na atualidade:
inovação. A partir de determinada constatação, é possível traçar caminhos múltiplos em busca da resolução daquele problema. Esta é
a hora de incluir o termo Bussiness Intelligence ou Inteligência de Negócios (BI, na sigla em inglês) na estratégia corporativa.
E depois de tudo isso? Na próxima etapa, o departamento de marketing define a estratégia de comunicação e faz chegar ao conhecimento do cliente as boas práticas da empresa.Vivemos uma revolução nas comunicações e, apesar disso, algumas organizações
ainda têm enraizada a cultura de que as ações de marketing são desperdício de dinheiro. Deve ficar claro que enquanto o marketing
fala com o cliente, a assessoria de comunicação fala com a mídia e os setores formadores de opinião pública. E a imagem da empresa
vai se fixando no mercado.
Para fechar esse ciclo, costumamos falar muito sobre a “humanização da segurança”. É um conceito que temos amadurecido ao
longo dos últimos anos e aborda uma oferta de serviço cuja proposta é ser completa: tecnologia de ponta aliada à qualificação do
profissional, investindo não só naquilo que diz respeito as suas atividades da função atual, mas também em sua qualificação acadêmica
e como ser humano, através de projetos sociais e culturais.
Nesse processo também incluímos avaliações periódicas e os feedbacks para cem por cento da equipe de colaboradores.
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Imagem 5 – Fidelizar o cliente externo, mas também o interno para obtenção de
resultados mais efetivos no dia a dia.

É essa segurança profissionalizada e engajada que o cliente espera de seu fornecedor. Não deve ser pedir muito, não é mesmo?
E isto se conquista com um ciclo motivacional que envolve bons benefícios, segurança financeira (a certeza de que o colaborador
receberá o salário em dia), disseminação de conhecimentos de modo a evitar a acomodação, ambiente de trabalho agradável, valorização do colaborador como profissional (reconhecimento) e como ser humano (compreensão de suas necessidades), dentre outros
fatores que geram como resultado a melhoria na qualidade dos serviços prestados e a fidelização junto à empresa. Se o colaborador
se sentir bem na empresa, desempenhará adequadamente o seu papel e não desejará sair do seu local de trabalho. Quem ganha com
isso? O empregado, a empresa e o cliente!
A estratégia de negócio depende, e muito, do quanto se investe em tecnologia e nas pessoas que fazem daquela empresa uma
empresa de segurança competente ou não. Se realmente existe um segredo de sucesso, sem dúvidas ele está relacionado a investimentos e respeito ao ser humano.
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A Importância do Planejamento de Segurança
e Suas Interfaces com a Arquitetura
Marcy José de Campos Verde, CPP, ADS
RESUMO
Ao redor do mundo, os negócios se veem impactados por eventos previsíveis e imprevisíveis. Diariamente as empresas lutam por
sobreviver e conquistar o mercado. Não necessariamente sobrevivem as mais fortes, mas sim as que conhecem suas vulnerabilidades
e se preparam adequadamente.
Os empreendimentos são construídos ou passam por reformas / retrofit para reorganização ou ampliação dos espaços. O consultor ou o gestor de segurança empresarial pode organizar reuniões com diversos profissionais ou empresas.
O maior objetivo da segurança é impedir a concretização do risco, seja ele qual for. Os três elementos que compõem o triângulo
do crime são: a capacidade ou técnica, a motivação ou desejo e a oportunidade.Todo o processo do projeto de segurança, em grande
parte, passa pelo projeto de arquitetura.
Como todo ambiente é dinâmico, devemos periodicamente buscar a melhoria contínua (benchmark), por meio de ações preventivas, de correção e corretivas, analisando-se as ações praticadas, compará-las com os padrões estabelecidos e estabelecer ajustes,
se necessário.
A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E SUAS INTERFACES COM A ARQUITETURA
Ao redor do mundo, os negócios se veem impactados por eventos previsíveis e imprevisíveis. Diariamente as empresas
lutam por sobreviver e conquistar o mercado. Não necessariamente sobrevivem as mais fortes, mas sim as que conhecem suas vulnerabilidades e se preparam adequadamente.
Os empreendimentos são construídos ou passam por reformas / retrofit para reorganização ou ampliação dos espaços.
Entre as diversas definições de segurança empresarial, uma me parece bastante interessante – “Segurança é a consciência do
risco”, ou seja, a partir do momento, em que um empreendimento comercial ou residencial, vertical ou horizontal, monousuário ou
multiusuário, elabora uma análise de risco em relação a segurança empresarial, a segurança do empreendimento começa a aumentar.
O pior de tudo é que, em alguns casos, após o sinistro, não se faz um estudo de segurança, iniciando-se por um diagnóstico de
segurança. O empreendimento, pode simplesmente estudar o problema que houve e resolvê-lo sem analisar se não existem mais
vulnerabilidades.
Fazendo-se uma comparação de um sistema de segurança com uma corrente, não importa quão forte sejam seus elos, aplicandose uma força ela se romperá no seu ponto mais fraco e é assim que o marginal, “amador” ou “quadrilheiro” fará sua análise, menos
ou mais detalhada, ele sempre irá atacar o condomínio, no seu ponto mais fraco, pois não irá pelo caminho mais difícil.
O maior objetivo da segurança é impedir a concretização do risco, seja ele qual for. Os três elementos que compõem o triângulo
do crime são a capacidade ou técnica, a motivação ou desejo e a oportunidade.
O triângulo do crime é formado por três itens:
•
Motivação – o criminoso tem um desvio de caráter e personalidade e quer praticar o crime;
•
Racionalidade ou técnica - o marginal domina alguma técnica (escalada de um muro, arrombamento de uma porta ou uma
janela, sabe fazer uma “ligação direta” na partida de um carro etc.) que o ajuda a praticar o crime;
•
Oportunidade – existe um bem, para nós valioso, não importa qual seja e o acesso a ele foi conseguido de alguma forma, ou
seja, foi dada a oportunidade ao marginal e ele praticou seu intento.
É importante notar que os dois primeiros quesitos não estão sob o nosso controle, pois estes dependem da índole, do caráter,
da personalidade, da formação e valores morais da pessoa. Podemos controlar somente o último, ou seja, não fornecendo a oportunidade para que ele aja.
Não existe barreira intransponível, ela apenas retarda ou dificulta a ação de um intruso.Toda barreira física pode ser ultrapassada,
desde que haja determinação, tempo suficiente, ferramentas eficazes e habilidade no seu uso.
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O planejador deve elaborar um sistema de barreiras em profundidade, aliando as barreiras físicas, eletrônicas e humanas, de tal
forma, que o somatório dos tempos de retardo, de cada barreira, nos dê o resultado esperado, de modo que a detecção e a respectiva reação possam acontecer.
Atualmente, dentro dos processos inerentes a cada negócio ou empreendimento, privado ou público, desde shopping até indústria, passando por faculdade, clube, condomínio comercial ou residencial, banco, loja de departamento ou outro tipo de organização,
além das visões: comercial, financeira, produtiva, logística, recursos humanos, marketing etc., é necessário o enfoque da segurança
empresarial.
Diversos empreendimentos veem suas operações atingidas, quando da concretização de um ou mais riscos e o que vai possibilitar
a sua rápida recuperação e retorno às atividades rotineiras, com o menor impacto aos seus clientes externos e internos, colaboradores, comunidade ao redor do site, acionistas e demais grupos de pessoas, de acordo com sua cadeia estrutural, e o quão bem
preparado está.
O consultor ou o gestor de segurança empresarial pode organizar reuniões com os seguintes profissionais ou empresas:
•
Topografia – para verificar as curvas de nível do terreno;
•
Projeto estrutural;
•
Arquitetura;
o
Acessos de pedestres;
o
Acessos de veículos e área de parada e estacionamento;
o
Acesso de material (carga e descarga, fluxo logístico etc.);
o
Layout, fluxo e ocupação das áreas;
o
Elevadores (pedestres e monta carga);
o
Escadas (fixas - operacionais e/ou de emergência - e rolantes);
o
Esteiras rolantes;
o
Portarias / recepções;
o
Guaritas;
o
Central de segurança;
o
Barreira perimetral (material, altura e design);
o
Portas / portões (material, visibilidade, automatização, sistema para trancar, altura e design);
o
Cancelas;
o
Bollards;
o
Janelas (material, visibilidade, altura e design);
o
Tipo de piso (brilho);
•
Elétrica
o
Automatização de portas e portões;
o
Equipamentos de controle de acesso (bloqueios e leitoras);
o
Equipamentos de CFTV (câmeras, monitores, gravadores etc.);
o
Sistema de detecção de intrusão perimetral e ambientes (central, teclado e sensores);
o
Sistema de alarme silenciosos (central, teclado e acionadores fixo e portátil);
o
Projeto luminotécnico;
o
Sistema de no-break e grupo moto gerador;
•
Automação
o
Shafts e áreas técnicas;
o
Monitoração dos sistemas;
o
Integração de sistemas (elevadores, ar-condicionado, hidráulica, incêndio, CFTV, acesso, intrusão perimetral e de
ambientes);
o
Central de automação espelhada;
•
Incêndio
o
Projeto de incêndio e licenças / autorizações / laudos, conforme legislação vigente;
o
Rede de incêndio;
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o
Agentes extintores portáteis;
o
Rotas de fuga (sinalização);
o
Sistema de detecção eletrônica;
•
Telefonia - Interfonia ou sistema de ramal interno e DG;
•
Acústica - Sistema de comunicação e localização dos sonorefletores e revestimento e isolamento acústico de algumas áreas;
•
Urbanismo - Comunicação visual e áreas para expansão;
•
Decoração –Mobiliário;
o
Portarias / recepções;
o
Guaritas;
o
Central de segurança;
•
Paisagismo -Tipo de vegetação (tipo, altura, localização, copa, sombra etc.);
Esta preparação exige algumas ações e processos dentro do escopo da segurança empresarial, por exemplo:
•
Definição e formalização da política de segurança do negócio pela alta gestão (A política de segurança deve expressar a
forma de se tratar as situações críticas, sendo que deve existir um enunciado específico para cada risco, de forma que não haja retrabalho ou formas diferentes de se tratar determinada situação. Este documento deve ser assinado pela alta gestão da empresa.);
•
Elaboração de um diagnóstico de segurança empresarial (matriz SWOT ou outra ferramenta);
•
O diagnóstico de segurança vai apontar os pontos fortes e fracos do atual sistema de segurança. Os pontos fortes ou eficientes dos sistemas (humanos, tecnológicos e organizacionais), devem ser mantidos neste status e os pontos fracos ou vulneráveis
devem ser trabalhados, pois geram fragilidades à segurança.
Sugerimos analisar as seguintes características do empreendimento, entre outras:
o
Vizinhança do empreendimento e vias de acesso;
o
Acesso social e de serviço de pedestres;
o
Acesso de veículos;
o
Doca de carga e descarga;
o
Posição e visão da portaria;
o
Nível de proteção da portaria em relação aos porteiros ou vigilantes (por exemplo, proteção balística);
o
Condição de iluminação;
o
Vegetação próxima ou ao redor da barreira perimetral;
o
Meios de comunicação (interfone ou vídeo porteiro ou rádios portáteis ou telefones (fixos ou móveis ou voip);
o
Existência e a eficiência das barreiras físicas (muros, grades, alambrados e portões de veículos e de pedestres).
As funções da barreira física são:
• Controlar a entrada de pessoas, veículos e materiais;
• Definir os limites da área;
• Inibir ou impedir uma ação criminosa
• Retardar uma ação criminosa o que facilita a detecção e a posterior reação.
Podem existir barreiras naturais e estruturais. As barreiras naturais podem ser taludes, barrancos, penhascos, rios ou córregos,
bosques ou florestas, mar (praia), sendo que de alguma forma, elas podem ser ultrapassadas, escalando, caminhando, com motocicleta
específica para trilha ou areia, carro com tração 4 X 4, nadando, com equipamento para mergulho livre ou autônomo, com jet-ski ou
com barco a remo ou com motor de popa (lancha).
Barreira perimetral - A altura recomendada é de, no mínimo, 2,5 m (os padrões americanos recomendam 2,1 m ou 7 pés), para
qualquer tipo, independente do material utilizado para sua construção.
Pode ser usada uma tela metálica de alambrado com arame retorcido galvanizado, a abertura do vão da tela não deve exceder 25
cm2 e a tela deve estar tensa e esticada de forma adequada, fixadas na parte superior e inferior. Os mourões podem ser de concreto
ou ferro, distantes entre si no máximo 3,0 m e sua fixação ao solo deve ser firme com uma profundidade no mínimo de 60 cm.
Pode ser utilizado arame farpado, cada farpa com quatro pontas, os fios devem estar separados horizontalmente no máximo em
15 cm, para manter a tensão adequada é necessário colocar um fio vertical entre os postes de sustentação (90 cm). Os mourões
podem ser de concreto ou ferro ou madeira, distantes entre si no máximo 1,8 m e sua fixação ao solo deve ser firme com uma
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profundidade no mínimo de 60 cm.
Na mesma situação anterior pode ser utilizado arame sem as farpas.
Pode ser utilizada uma grade metálica, com um desenho vertical (quadrado ou circular) com barras na horizontal, entretanto o
ideal e que não existam as barras horizontais, pois estas facilitam a sua escalada. O material pode ser ferro ou alumínio. O ferro é
mais resistente e mais seguro, o alumínio é mais frágil, por ser oco, mas resiste mais a corrosão (ferrugem).
A barreira perimetral pode ser feita com vários mourões de concreto, com uma distância entre os postes, de no máximo 10 cm.
A vantagem deste tipo de barreira perimetral, com vãos, é que ela permite uma visualização de ambos os lados, interno e externo,
ou seja, as pessoas e veículos que passam podem olhar do outro lado (conceito do CPTED -. Crime prevention through environmental design) é a sigla americana para a Prevenção de Crimes através do Design Ambiental. Sua eficácia reside na capacidade de
influenciar as decisões dos criminosos que precedem o ato criminoso).
A barreira limítrofe pode ser feita por um muro de alvenaria de concreto, tijolos e cimento, tijolos cerâmicos com ou sem cimento recheando os vãos, blocos de cimento com ou sem cimento nos vãos, sendo que o bloco é frágil e pode ser quebrado, formando
uma escada para facilitar a invasão ou ainda pode ser montado um muro com placas de concreto, normalmente 3 na horizontal, sendo que a placa pode ser quebrada e deslocada e teremos um vão bastante grande, podendo passar uma ou mais pessoas com objetos.
A vantagem deste tipo de barreira é que ela não permite uma visualização do lado externo para o interno ou vice-versa, se o
objetivo for a privacidade.
Lembramos que, dentro do possível, não deve haver árvores ou algo que possa facilitar a sobreposição da barreira. Caso existam
árvores, recomendamos uma poda regular, respeitando a respectiva legislação vigente.
Barreira superior - A altura recomendada é de 0,5 m a 1,0 m (os padrões americanos recomendam 30 cm m ou 1 pé), para
qualquer tipo de barreira perimetral independente do material utilizado para sua construção.A barreira superior ou ofendículos são
extensões físicas da barreira perimetral.
Nas barreiras de alambrado, arame farpado, arame liso, grade, muro de alvenaria (concreto, tijolo, bloco cerâmico, bloco de cimento e placas de concreto) podem ser instaladas um prolongamento de ferro ou concreto, onde for cabível, com 0,5 m, para a fixação
de três ou quatro fios de arame farpado ou liso, distante entre si horizontalmente, no máximo 15 cm.
Esta barreira superior deve ter um ângulo de 45o para dentro, para fora ou em forma de “Y”, visando dificultar a invasão da área.
Outra opção para este tipo de barreira é a concertina, denominada por alguns como cerca “ciclone” ou “espiral”, pelo seu design,
sendo que cada rolo deve ser estendido 15 m com um diâmetro de 90 cm ou uma rede laminada ou spikes.
Nas barreiras de muro de alvenaria (concreto, tijolo, bloco cerâmico e bloco de cimento) podem ser fixados spikes (espinhos
metálicos), pontiagudos e cortantes. Sobre a utilização de cacos de vidros, alguns locais têm legislação proibindo, lembramos que com
a preocupação atual da proliferação do mosquito Aedes aegypti (transmissor dengue, zika, febre amarela e chikungunya), estes cacos
não podem permitir o acúmulo de água parada, tornando- se um foco indesejado.
Podem ser usadas lanças em forma de “seta”, na posição vertical ou em ângulo de 45o para dentro ou para fora ou em
forma de “Y”.
O portão para meios de transporte de pessoas ou de carga (bicicleta, motocicleta, carro, ônibus, caminhão, empilhadeira ou trem)
pode ser de alambrado, arame farpado ou liso, grade de ferro ou alumínio, com chapas metálicas (chegando ao nível de blindagem
balística) ou de madeira (mais frágil).
Caso o portão seja mais baixo que a altura da barreira perimetral, deve ser instalada uma barreira superior, de forma que não
seja criada uma vulnerabilidade.
Os portões podem ser com uma folha, duas folhas ou articulados.
O sistema de abertura pode ser lateral, de correr horizontal lateral ou em curva, correr vertical ou basculante.
O portão pode ser manual ou automático (braço pivotante, motor de correr lateral ou em curva, basculante ou pistão
pneumático).
O portão automático pode possuir controle remoto portátil, entretanto como este equipamento funciona com rádio frequência,
é possível que um outro controle abra o seu portão, o que consideramos uma vulnerabilidade. Recomendamos um com frequência
digital, que dificulta uma clonagem.
As dobradiças devem ser instaladas na parte interna e caso seja possível é interessante fixar o seu pino.
As janelas podem ser de madeira, metal (na maioria das vezes alumínio), vidro (comum, temperado, laminado, vidro com malha
metálica e vidros blindados) ou de plástico (acrílico ou de policarbonato).
Seu mecanismo de abertura pode ser lateral, de correr vertical ou lateral ou basculante. No caso de basculante, analisando-se o
tamanho de sua abertura, recomendamos a instalação de um limitador na sua abertura, de forma que dificulte ou impeça a passagem
de uma pessoa, lembrando que existem vários históricos onde foram usados crianças ou adolescentes, para que estas entrassem e
depois abrissem uma porta ou uma janela por dentro para uma ou mais pessoas entrassem indevidamente.
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É possível a instalação de grades de ferro ou alumínio para dificultar o acesso, entretanto devemos tomar cuidado com a sua
fixação (por parafuso ou chumbadas na parede), pois com um macaco hidráulico (utilizado para erguer o veículo para troca de um
pneu, lembre-se que ele é pequeno, podendo ser portado em uma mochila ou uma sacola), é possível arranca-la da parede, pois como
disse Galileu, dê-me um ponto de alavanca e levantarei o mundo.
A barreira perimetral pode possuir alguma vegetação tipo cerca viva, para efeito estético ou com planta espinhosa (coroa de
cristo, sansão ou unha de gato) para realmente dificultar o acesso, recomendamos que ela seja plantada do lado externo e do lado
interno, onde for viável, e que a sua altura seja mantida em 1,0 m com podas regulares. Não recomendamos no perímetro plantas
com grandes folhas ou arbustos, pois dificultam a visualização do lado externo e/ou interno, dependendo do material utilizado e
podem servir como esconderijo para os marginais.
Podem ser usadas correntes metálicas ou plásticas passadas em argolas nas paredes, dependendo do vão de abertura, com postes
fixos ou removíveis. É interessante que existam placas sinalizadoras com tinta fluorescente para que as pessoas ou veículos visualizem
o obstáculo e não ocorram acidentes.
Nos acessos de veículos podem ser utilizadas cancelas, manuais ou automáticas, simples ou dupla, normais ou articuladas (espaços
com pé direito menor que o comprimento da travessa da cancela).
O braço da cancela deve possuir um revestimento macio (espuma), para evitar ou minimizar danos no caso de impacto, pode ser
instalado um sensor no percurso, de forma que a cancela não abaixe, enquanto houver um veículo sob a cancela e o braço da cancela
deve ser pintado com cores amarela e preta (zebrada) fluorescente.
Existem cancelas denominadas de “alto fluxo” para locais com grande movimentação, similares àquelas utilizadas em shoppings
ou pedágios.
Nos acessos de veículos, pode ser usado um dispositivo “fura pneus” ou “estraçalhador”, onde pregos de aço pontiagudos paralelos presos em uma barra horizontal são erguidos para a posição vertical. Podem ser instalados dispositivos denominados “garra
de tigre” onde um sistema com um desenho similar a uma garra é erguido, com o objetivo de deter o deslocamento do veículo,
bloqueando a parte inferior do veículo ou um dispositivo denominado barricada, similar a uma pequena parede, que também pode
ser instalada.
o
Existência e a eficiência dos sistemas eletrônicos (sistema de Circuito Fechado de TV monitorado localmente e/
ou remotamente, sem ou com gravação, saída analógico / HD ou saída digital (HD / IP / 4K ou 8K) com vídeo análise, cerca
sensoreada e/ou eletrificada industrial, localização e acionamento da central de choque – sistema de alarme – sensores de
infravermelho ativo e/ou passivo e acionadores de emergência fixo e/ou portátil (similar a um chaveiro);
Em termos de fechaduras existem as seguintes variações:
•
Fechaduras mecânicas – possuem sistema mecânicos como cilindros e pinos, podendo ser - simples (yale por exemplo),
tetra ou quádrupla ou variadas (desenhos diversos, como por exemplo as de cofre),
•
Fechaduras eletromecânicas – podem ser abertas por um comando elétrico, além da chave,
•
Fechaduras eletromagnéticas – fechaduras cujos dispositivos de fechamento são eletroimãs, por exemplo, de 300 libras ou
150 Kg, utilizadas em local onde é necessária uma grande resistência, visando dificultar um arrombamento;
•
Fechaduras com transponder – similares as de alguns automóveis, onde é necessário que um equipamento esteja junto a
chave ou mesmo no seu estojo, para que seja possível a abertura ou ligação do sistema. Este equipamento impede o uso da chave
com uma cópia simples da respectiva chave.
•
Fechaduras eletrônicas com teclados numéricos – onde é necessário que o usuário digite uma sequência numérica para
abrir a fechadura.
•
Fechaduras com cartão – sistemas onde é necessário a utilização de um cartão, podendo ser utilizada diversas tecnologias
neste cartão, como por exemplo, proximidade, magnético, código de barras etc., sendo muito utilizada em hotéis.
•
Fechadura randômica – fechadura eletrônica que a cada abertura exige uma nova senha numérica.
•
Fechadura de retardo – fechadura que pode ser programada de forma que quando de sua liberação, normalmente por senha,
ela só abrira após um determinado tempo pré-programado, podendo variar de minutos até dias, muito utilizada em cofres.
•
Fechadura triplo cronométrica – fechadura com a mesma característica da anterior, entretanto com outro dispositivo de
funcionamento (qual?).
Na barreira perimetral podem ser usados os seguintes cabos:
•
Fibra óptica – utilizadas em solo macio, por exemplo grama, com 10 cm de profundidade, detectando a deformação do solo
quando pisado
•
Coaxial acústico ou microfônico – utilizados em piso duro, por exemplo concreto.
•
Fibra óptica entrelaçado no alambrado – visando detectar qualquer tentativa de invasão por escalada ou corte do alambrado.
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•
Grade com fibra óptica – a fibra está instalada no interior da grade e pode detectar uma tentativa de forçamento ou abertura.
•
Barreira superior de fios de cobre ou aço inoxidável energizados.
•
Barreira superior de fios sensoreados.
•
Concertina com fibra óptica.
•
Sistemas de infravermelho ativo com feixe simples, duplo ou mais, podendo-se implantar uma parede virtual.
•
Sistema de micro-ondas, formando uma parede virtual;
Nos acessos podem ser utilizados os seguintes equipamentos:
•
Porteiro eletrônico;
•
Sistema de interfone;
•
Vídeo porteiro;
•
Captura de imagem da visita para arquivo e/ou elaboração de crachás;
Em termos de bloqueios físicos podem ser utilizados –
•
Bloqueios (catracas)
•
Bloqueio alto (torniquete)
•
Baia óptica
Para o sistema de revista pode ser utilizado:
•
Um sistema de sorteador eletrônico.
•
Detector de metal portátil
•
Arco ou portal detector de metal.
•
Eclusa com detector de metal
•
Porta giratória com detector de metal
•
Máquina de raio X para volumes (desde cartas até vagões de trem)
•
Scanner para pessoas;
Em termos de sensoriamento podemos usar os seguintes dispositivos:
•
Contato ou abertura;
•
Impacto ou vibração;
•
Quebra;
•
Presença ou invasão;
•
Circular (laser);
•
Botão de pânico fixo ou portátil ou por tombamento;
•
Alarme com fumaça;
•
Sirene externa ou interna;
•
Painel de alarme – deve permitir um sistema de senha de rotina e de coação individual e a possibilidade de inibir alguma
zona do alarme;
•
Monitoramento local ou remoto;
Podemos utilizar os seguintes equipamentos biométricos –
•
Fingerscan;
•
Geometria da mão;
•
Mapa vascular da mão (palma ou costas da mão);
•
Geometria da face;
•
Infravermelho facial;
•
Íris scan;
o
Elevadores – social, serviço e monta carga (biometria ou cartão ou senha numérica para seu acionamento);
o
Escadas de uso rotineiro e/ou de emergência;
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•

o
Procedimentos rotineiros;
o
Procedimentos emergenciais no caso de ocorrências;
Levantamento e análise de risco (ISO 31.000);

A partir do mapeamento dos processos da empresa é possível se elucidar os riscos, precisamos tomar cuidado para não analisar
o efeito do risco e sim a sua real causa.
A partir do esclarecimento da causa ou origem, isto nos permitirá estudar qual a melhor forma de tratar deste risco e é possível
se verificar quais delas são passíveis de serem controladas e quais não estão sob o seu controle.
Quando terminarmos a análise de risco, teremos em nossas mãos, o risco, sua origem, a área da empresa que será afetada na sua
concretização, o impacto causado no negócio (devemos lembrar que isto é um processo, por exemplo, uma fábrica produz peças, que
serão utilizadas no processo de outra fábrica, logo se a primeira não conseguir executar seu processo, a segunda é atingida e assim
sucessivamente, por um “efeito dominó”), sua probabilidade de concretização e sua respectiva perda financeira.
Partindo desta listagem conseguiremos estabelecer uma prioridade, pois temos que buscar sempre a racionalização no uso dos
meios disponíveis.
Devemos pensar na análise de risco como uma forma para parametrizar o impacto no negócio, com base na concretização do
risco e suas respectivas perdas (humana, financeira, imagem etc.), e por conseguinte, ela deve ser encarada como uma ferramenta de
gestão e não como mais uma planilha no trabalho do planejamento da segurança empresarial.
Devemos definir e estudar cada risco, em relação a sua origem:
•
Humana (pessoas externas e/ou internas);
•
Técnica (por exemplo, má utilização de um equipamento causando sua pane);
•
Naturais (riscos oriundos da natureza, por exemplo, um temporal que pode causar uma enchente ou uma descarga atmosférica – raio que pode danificar um equipamento não aterrado corretamente).
O levantamento de risco vai determinar a origem e a(s) causa(s) de determinado risco e possibilitara uma visão clara e precisa
sobre o risco, por exemplo, risco de furto. Furto de quê? Matéria prima, produtos acabados, material ou maquinário utilizado no
processo, numerário, vale refeição de um funcionário etc. Precisamos estudar cada risco isoladamente e depois analisar o impacto
do conjunto.
Com o risco estudado vamos analisar o impacto em relação as pessoas, as instalações, ao negócio, a comunidade ao redor da
empresa, ao meio ambiente e a imagem da empresa.
•
Levantamento do impacto no negócio na concretização do risco (BIA);
•
Definição das formas de tratamento de cada risco;
Continuando o processo vamos elencar as formas de tratar cada risco (eliminando, reduzindo, auto seguro, transferindo ou monitorando) e já possuímos uma visão sobre os custos das perdas e das respectivas soluções e chegamos a uma relação custo benefício.
•
Comparação entre o custo da não solução versus sua implementação;
•
Elaboração de um cronograma físico financeiro com as diversas etapas para implementação dos respectivos recursos;
•
Implementação dos recursos humanos, tecnológicos e organizacionais;
Após a definição do comitê de segurança sobre os caminhos que serão adotados, vamos elaborar um plano de implementação
conciliando as ações com o fluxo de caixa, de forma que, seja respeitada a disponibilidade de recursos.
Durante a implantação dos recursos, a partir do mapeamento dos respectivos processos serão elaborados ou atualizados os
diversos procedimentos rotineiros e contingenciais, pois devemos buscar sempre a prevenção, mas devemos nos preparar para uma
situação de crise.
•
Elaboração e formalização dos diversos procedimentos e planos operacionais (rotineiros);
Após a implantação e a formalização dos processos, a parte mais importante, ensinar e disponibilizar esta informação aos usuários
(população fixa e flutuante do empreendimento), pois de nada adianta um planejamento rico em detalhes na gaveta.
•
Elaboração e formalização dos diversos procedimentos e planos operacionais (contingenciais), desde o plano de administração da emergência, processos de comunicação às partes envolvidas e plano de continuidade de negócios;
•
Programas de capacitação periódica das pessoas envolvidas;
•
Avaliação da performance com métricas e indicadores;
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•

Programa de melhoria contínua (SLA) e auditoria;

Como todo ambiente é dinâmico, devemos periodicamente buscar a melhoria contínua (benchmark), por meio de ações
preventivas, de correção e corretivas, analisando-se as ações praticadas, compara-las com os padrões estabelecidos e estabelecer
ajustes, se necessário.
A segurança é um mundo vasto e interessante. Mãos a obra e bom trabalho!
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Capacitação do
Profissional de Segurança Privada
Paulo Grechi de Almeida, CPP, CPO, CISM, CES, ASE
RESUMO
Com a evolução e introdução cada vez maior da tecnologia na segurança, com o incremento da complexidade no ambiente de
negócios, e com o surgimento de novas legislações aplicadas, os profissionais de segurança privada precisam atender a todos estes
movimentos e requisitos, e estar aptos a acompanhar os que irão surgir.
A demanda por conhecimento técnico é real. Atualmente um profissional de segurança privada, por mais que sua função esteja
relacionada com alguma atividade mais operacional, tal como controle de acesso, portaria, carro-forte etc., tem a necessidade de
saber lidar com soluções e aparelhos de tecnologia, por exemplo: câmeras, sistemas de informação, dispositivos móveis, aplicativos,
fechaduras eletrônicas, preenchimento de relatórios e planilhas eletrônicas, identificar vulnerabilidades e não conformidades em
processos e sistemas.
Das lideranças (inspetores, supervisores, gerentes) ainda não há uma cobrança regulamentar por parte do órgão regulador, no
caso a Polícia Federal, da formação mínima e da grade curricular obrigatória destes profissionais. O que encontramos no mercado é
um movimento cada vez mais solidificado de exigências mínimas de vivência e conhecimento técnico para preencher os requisitos
de uma vaga de liderança, assim como muitos empregadores, principalmente as multinacionais descrevendo nos requisitos desejáveis
algumas certificações de associações de renome – nacionais e internacionais.
Outro aspecto técnico demandando de quase todos profissionais é o conhecimento mínimo em uma língua estrangeira, em boa
parte das situações o inglês.
Muitos sistemas, manuais técnicos e bibliografia em geral, não possuem uma versão nacional, dependendo do operador, do consultor, do estudante, aprimorar seu conhecimento na língua estrangeira para retenção e aprimoramento do aprendizado, assim como
para conseguir cumprir suas tarefas.
Por estas e outras razões, os profissionais de segurança que desejarem manter-se qualificados no mercado de trabalho, fornecendo melhores resultados para seus empregadores, deverão atender os requisitos exigidos pela legislação, assim como estar constantemente se qualificando e reciclando com cursos, participação em feiras e congressos, e obtenção de certificações, aprimorando
assim seu conhecimento pessoal, técnico e profissional.
1 – INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste artigo é apresentar aos leitores quais são as atuais formas de se obter o conhecimento técnico para a
profissão de segurança privada no Brasil, inicicando pelas grades dos cursos, iniciando pelo curso de formação de vigilantes, que é a
base de formação. Na sequência comentando sobre os cursos extra-curriculares para as funções de liderança.
Também abordar sobre a obtenção do conhecimento especializado nas instituições de ensino superior através dos cursos de
graduação, que visam a formação do gestor de segurança.
Por fim, explanar sobre as certificações profissionais ofertadas pelas associações de segurança – no Brasil e exterior, e motivar
aqueles que buscam o conhecimento, orientando os melhores métodos e caminhos para a conquista destas certificações.
2 – CURSOS DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM
O ANEXO 1 da PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012, traz o programa para o Curso de Formação de Vigilante. A carga horária total do Curso de Formação é de 200 h/a, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 h/a.
Segundo a Portaria, as aulas práticas devem estar intercaladas com as aulas teóricas, de modo a garantir ao menos 1 h/a das disciplinas práticas por dia. São consideradas disciplinas práticas: Educação Física, Defesa Pessoal e Armamento e Tiro. As escolas devem
adotar a metodologia do ensino direto, utilizando-se de métodos e técnicas de ensino individualizado, coletivo e em grupo.
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De acordo com o I ESTUDO SESVESP SOBRE O SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, em
2011, o Brasil possuía 216 Academias de formação de vigilantes, tendo a maior concentração de academias no Estado de São Paulo
(43), seguido pelo Rio Grande do Sul (24) e Rio de Janeiro (23).
As turmas dos cursos são geradas mediante procura pelos candidatos que desejam exercer a função de vigilante de segurança
patrimonial, assim como aqueles que almejam trabalhar em áreas específicas como: escolta armada, transporte de valores, segurança
pessoal privada, e grandes eventos. Vale ressaltar que para poder realizar o treinamento para se credenciar a trabalhar nestas áreas
específicas, o aluno deverá já ter concluído o Curso de Formação de Vigilante, para que então possa fazer os Cursos de Extensão.
Pré-requisitos para poder ingressar no Curso de Formação
•
Ser brasileiro e ser maior de 21 anos
•
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
•
Ter instrução correspondente à 4ª série do ensino fundamental
•
Não registrar antecedentes criminais
•
Ter sido aprovado em exame de saúde física e mental
Objetivo do Curso
O objetivo do Curso de Formação é de dotar o aluno de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para
o exercício da profissão de vigilante, em complemento à segurança pública, incluídas as atividades relativas à vigilância patrimonial,
à segurança física de estabelecimentos financeiros e outros, preparo para dar atendimento e segurança às pessoas e manutenção
da integridade do patrimônio que guarda, bem como adestramento para o uso de armamento convencional e o emprego de defesa
pessoal; e elevar o nível do segmento da segurança privada a partir do ensino de seus vigilantes.
Grade Curricular do Curso de Formação de Vigilante
•
Noções de Segurança Privada
•
Legislação Aplicada e Direitos Humanos
•
Relações Humanas no Trabalho
•
Sistema de Segurança Pública e Crime Organizado
•
Prevenção e Combate a Incêndio
•
Primeiros Socorros
•
Educação Física
•
Defesa Pessoal
•
Armamento e Tiro
•
Vigilância
•
Radiocomunicações
•
Noções de Criminalística e Técnicas de Entrevista Prévia
•
Uso Progressivo da Força
•
Gerenciamento de Crises
Ao final do Curso de Formação o aluno deverá adquirir conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes para:
a) compreender o ser humano como titular de direitos fundamentais;
b) desenvolver hábitos de sociabilidade no trabalho e no convívio social;
c) executar uma vigilância dinâmica e alerta, interagindo com o público em geral;
d) prevenir ocorrências inerentes às suas atribuições, dentro da área física a ele delimitada, a fim de manter a integridade patrimonial e de dar segurança às pessoas;
e) antecipar-se ao evento danoso, a fim de impedir sua ocorrência ou de minimizar seus efeitos, principalmente, adotar as providências de auxílio aos agentes de segurança pública, como o isolamento do local;
f) operar com técnica e segurança equipamentos de comunicação, alarmes e outras tecnologias de vigilância patrimonial;
g) manusear e empregar, com segurança, armamento letal convencional na atividade de vigilante, de forma escalonada e proporcional, como instrumentos de defesa própria ou de terceiros;
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h) defender-se com o uso de técnicas adequadas;
i) manter-se saudável e em forma física;
j) identificar condutas ilícitas descritas na legislação penal;
k) identificar o conceito, a legislação e as atribuições das empresas de segurança privada;
l) aplicar conhecimentos de primeiros socorros;
m) proteger o meio ambiente;
n) adotar medidas iniciais de prevenção e de combate a incêndios;
o) tomar as primeiras providências em casos de crise;
p) executar outras tarefas que lhe forem atribuídas, notadamente pela criação de divisões especializadas pela sua empresa, para
permitir um crescimento sustentado em todas as áreas de segurança privada.
Instrutores e Monitores
A PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, estabelece que a linguagem usada pelo instrutor e a complexidade na apresentação dos
temas deverão levar em consideração a escolaridade e os alunos com nível de compreensão mais baixo.
Também, que os instrutores serão selecionados conforme as especialidades, por meio de credenciamento, e que os monitores
serão de livre opção dos cursos de formação, desde que estas observem o desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos.
Dicas de Preparação do Aluno
Para um bom aproveitamento em qualquer curso, é fundamental que o aluno realize uma preparação prévia. Para isso, seguem
algumas dicas:
•
Ter ciência da duração e horários do curso;
•
Realizar um levantamento do melhor itinerário para chegar ao local do curso e se for o caso, procurar alojar-se próximo
para evitar o stress de deslocamento e cumprimento de horários;
•
Fazer um check-list dos equipamentos que possui e do material exigido para realização do curso. Às vezes vale a pena levar
algo mesmo que não esteja sendo pedido para evitar um despreparo desnecessário. Existe um ditado militar “O peso de sua mochila
é proporcional ao conforto que terá”. Lembre-se, você já teve um custo na inscrição do curso, portanto, procure ser ao máximo
consiso e preciso no que deve investir para realizar seu objetivo final.
•
Entre em contato com um amigo, parente, alguém que já tenha participado do curso, para poder obter informações, tirar dúvidas e obter conselhos. Mas cuidado, períodos diferentes podem ter criado modificações significantes no curso. Procure comparar
a grade, carga horária, local, equipe de instrutores, entre outros aspectos que possam fazer a diferença para um melhor aprendizado
e retorno de seu investimento.
•
Outra fonte válida é a internet, mas sempre tenha um “pé” atrás e procure validar com alguém as informações obtidas.

3 – FORMAÇÃO DE LÍDERES OPERACIONAIS
“De nada vale ajudar aqueles que não ajudam a si mesmos.”
Confucio
Das lideranças operacionais, por exemplo - inspetores, supervisores, ainda não há uma cobrança regulamentar, a exemplo do que
ocorre com os vigilantes, da formação e grade curricular obrigatória destes profissionais. O que encontramos no mercado é um
movimento cada vez mais solidificado de exigências mínimas de vivência e conhecimento técnico para preenchimento dos requisitos
de uma vaga, assim como muitos empregadores, principalmente as multinacionais estão descrevendo nos requisitos desejáveis, que o
candidato possua determinadas certificações de associações de renome – nacionais e internacionais.
Existem cursos extra-curriculares (não mandatórios ou regulamentados pela portaria da Polícia Federal) que algumas academias
de formação criaram para poder estimular o aprendizado daqueles que desejam, por exemplo, exercer uma posição de Supervisor.
Nota-se, que a grade destes cursos não foca, por exemplo, na formação de Chefes de Equipe de Carro-Forte, função esta crítica
para as empresas transportadoras de valores e que não existe ao longo do curso de formação de vigilante ou extensão de transporte
de valores uma abordagem específica, ficando a cargo das empresas contratantes desenvolverem estes profissionais.
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A carga horária média de um Curso extra-curricular para Supervisor de Segurança aplicado nas academias é de 30 horas-aula,
tendo em seu conteúdo programático temas como:
•
Legislação Específica
•
Legislação Aplicada
•
Planejamento de Segurança
•
Segurança Eletrônica
•
Gerenciamento de Crise
•
Relações Comerciais/Rel. Humanas no Trabalho
•
Chefia e Liderança / Motivação de Equipe
•
Primeiros Socorros
•
Armamento/Manuseio/Manutenção
4 – CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR EM GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA
O Curso de formação Superior Tecnólogo em Gestão de Segurança Privada, com duração de dois anos, visa formar os futuros
gestores de segurança privada para atuarem na preservação da vida, proteção do patrimônio e organização da segurança em ambientes privados. Tradicionalmente os cursos são presenciais, mas é possível encontrar instituição que esteja fornecendo no formato de
Ensino à Distância (EAD). A carga horária mínima é de 1.600 horas.
O gestor de segurança irá planejar, operar e controlar o gerenciamento da segurança privada e patrimonial fundamentado em
estudos que indiquem oportunidades de intervenção em aspectos que possam colocar em risco as pessoas envolvidas em um determinado processo. Dentre as atribuições que poderá desempenhar estão a implantação de planos de segurança, prevenção de
acidentes, diagnóstico de riscos, gestão de pessoas e consultoria. As responsabilidades no exercício das atribuições exigem equilíbrio
emocional, autocontrole, visão sistêmica e estratégica, psicologia social, capacidade de comando, organização e articulação de pessoas
e meios, além de densos conhecimentos de estratégias de segurança e respectivas tecnologias e equipamentos.
Muitos gestores são oriundos de instituições militares e de segurança pública, e a proposta deste curso superior, assim como da
pós-graduação, foi de preparar estes profissionais para a transição para a segurança privada, assim como dar uma base para aqueles
que ainda não têm experiência e desejem ingressar na carreira de segurança em uma posição, mais administrativa, e de gestão. Dentre
os aspectos que o gestor de sucesso deve ter, estão os quatro “H”s do profissional de sucesso: Humor, Habilidade, Honestidade e
Humildade.
Exemplo de uma Estrutura Curricular aplicado por um Curso de Formação Superior em Gestão de Segurança Privada:
•
Fundamentos de Administração
•
Estatística Aplicada
•
Contabilidade Geral
•
Metodologia Científica
•
Segurança Pública e Privada
•
Matemática Financeira
•
Processos do Conhecer
•
Análise de Riscos
•
Fundamentos de Gestão Estratégica em Segurança
•
Fundamentos de Direito Público e Privado
•
Habilidades Gerenciais
•
Segurança da Informação
•
Sociologia, Filosofia
•
Gestão de Tecnologia em Segurança
•
Gestão de Empresas de Segurança Eletrônica
•
Regulação - Segurança Privada, Psicologia Aplicada à Segurança Privada
•
Ética
•
Inteligência e Contra-Inteligência
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•
•
•
•
•

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Marketing Organizacional e Pessoal
Gestão de Pessoas, Indicadores de Desempenho
Gerenciamento de Crises
Trabalho de Conclusão de Curso

Competências e Habilidades
A graduação busca possibilitar, entre outras, a formação das seguintes competências e habilidades do gestor:
•
Auditar e diagnosticar sistemas de segurança
•
Conhecer toda conceituação técnica da área
•
Gerenciar equipes e projetos de segurança
•
Conhecer toda legislação pertinente
•
Dominar as técnicas e processos de segurança
•
Calcular receitas e despesas de um projeto de segurança e analisar sua viabilidade econômica e financeira
•
Estudar a viabilidade econômica e financeira de projetos de segurança patrimonial e pessoal
•
Efetuar contratos de projetos de segurança, dentro das suas implicações legais
•
Dominar as técnicas gerenciais e administrativas para tomada de decisões estratégicas e operacionais
•
Gerenciar e prevenir crises de segurança
•
Elaborar planos de segurança
5 – CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
“Engraçado costumam dizer que tenho sorte.
Só sei que quanto mais me preparo mais sorte tenho.”
Anthony Robbins
Além dos cursos de formação, extensão e de formação superior, existem uma série de associações ao redor do mundo que
possuem exames para obtenção de certificações. Após passar no exame e obter a certificação o profissional certificado poderá
colocar após o seu nome, aplicando uma “vírgula”, as letras correspondentes da certificação. A certificação indica a competência e
qualificação do profissional, pois para obtê-la, demonstrou ter conhecimento das áreas exigidas no exame, obtendo as notas mínimas,
assim como possuir os requisitos de experiência profissional para requerer a certificação.
No mercado americano e europeu, os profissionais que possuem certificações, principalmente das associações de maior expressão, demonstram estar altamente preparados para o mercado e são procurados e valorizados financeiramente por isso. A certificação torna-se sua vitrine e um ótimo cartão de visitas.
É comum vermos nos descritivos das vagas no exterior, principalmente nos cargos de gestão, o desejo que o profissional tenha
determinadas certificações. Algumas empresas colocam até como requisito obrigatório.
No Brasil, com o grande esforço das associações, principalmente da ABSEG, e com a divulgação feita pelos profissionais já certificados, cada vez mais as empresas principalmente as multinacionais e seus executivos de segurança, estão tendo ciência do valor de
ter profissionais qualificados com estas certificações, e estão incluindo em alguns descritivos de cargos, como no mínimo desejável.
Orientação para um bom exame
Determinados exames costumam ter poucos candidatos aprovados, tendo em vista seu grau de dificuldade pela extensão de
domínios que o candidato terá que conhecer, pela grande quantidade de questões no exame e a duração da prova.
Para ter sucesso nestes exames de maior complexidade, inicialmente é altamente recomendada a aquisição e leitura completa
da bibliografia indicada pela associação, pois as questões são tiradas destes conteúdos. Abaixo, seguem algumas dicas “simples”, mas
que fazem a diferença:
1. Crie uma dinâmica de leitura com marcação de pontos de relevância para posterior resumão.
2. Quanto à prova, o volume de questões geralmente é grande, dependendo do exame chegando a +200. Portanto, mesmo
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tendo um tempo médio de 4 horas de duração, este acaba sendo curto, e caso a prova seja em língua estrangeira, não haverá muito
tempo para ficar “traduzindo” as questões, então o candidato deverá possuir certa fluência no idioma.
Geralmente a própria leitura dos livros da bibliografia irá lhe dizer se está em dia com o idioma ou se precisa aprimorar.
3. Caso queira ir ao banheiro durante o exame é possível, mas o tempo estará correndo, então é bom responder algumas
questões com maior dinamismo - cerca de 30 segundos para as que considera mais “fácil”, e deixar mais tempo - de 1 a 2 minutos,
para aquelas de maior complexidade.
4. Particularmente, opto por responder todas as questões na sequência, não deixando nenhuma em branco para posterior
marcação. Isso me deixa mais confortável na administração do tempo e do foco.
5. Fazer simulados também é fundamental para adaptar-se ao volume de questões.
6. Por fim, é só acreditar que você já fez o dever de casa na fase de estudos, ter disciplina nos dias que antecedem a prova e
calma no exame, que na hora sai.
Recicle-se o tempo todo
Mantenha sempre uma reciclagem teórica e principalmente prática a fim de manter e aumentar o conhecimento técnico e operacional.
É certo que por muitas vezes os cursos de reciclagem ocorrem nos finais de semana ou é encaixado em sua folga, mas não deixe
que isso interfira em seu treinamento.
Veja a reciclagem não como uma obrigação, mas sim como um momento de rever colegas, trocar experiências e aprimorar o
conhecimento.
CONCLUSÃO
Ao término da leitura deste artigo, espero ter conseguido transmitir a você leitor, a importância de nossa formação técnica, base
esta para podermos desempenhar e progredir em nossas carreiras, e ter estimulado a todos buscarem obter certificações.
Me recordo da primeira vez que fui fazer um exame nacional, e quando chegou o resultado em casa, descobri que não havia
passado. Isso só me serviu de inspiração e hoje, posso dizer com orgulho que desde aquele dia, todas as certificações – nacionais e
internacionais que busquei, conquistei. E tenho certeza de que além da disciplina, essas conquistas são fruto do amadurecimento profissional e convívio com os excelentes profissionais que temos no Brasil. Portanto acredite, esta receita funcionará com você também.
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Morador de Rua uma Ameaça (!?)
Sergio Luiz de Almeida
COMO LIDAMOS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Recebemos muitas reclamações (e outras nós mesmos temos) a respeito do morador de rua, ou das pessoas em situação
de rua. A presença deles suscita a ideia de furtos, sujeira, uso de drogas e para muitos, o incômodo de simplesmente tê-los nas
proximidades e aturá-los. Na perspectiva social, quando pesquisamos estas pessoas, é constatado que a maioria é humilde que
foi levada a esta situação por problemas familiares, de saúde ou financeiros, e a falta de uma política de reingresso destes na
sociedade os fazem permanecer onde estão.Vivendo o dia e encurtando a vida. O seu dia a dia, não tendo vinculo com ninguém
da comunidade, acaba promovendo uma situação propícia a conviver com todo tipo de pessoa, inclusive verdadeiros bandidos
que se misturam a estes na rua, aí sim, aproveitando da boa vontade deles e dos demais, furtando os moradores dos arredores,
empresários e até os próprios moradores de rua. Devemos estar atentos para não sermos vítimas, mas cidadãos para ajudar
as pessoas que querem reintegrar-se.
Estamos andando em uma via de grande movimento e de repente nos deparamos com uma pessoa vindo em nossa direção
totalmente maltrapilha, roupas rasgadas, negras de tanta sujeira, assim como seu rosto e cabelos, normalmente levando consigo
um saco, onde estão todos os pertences de sua vida, ou com um carrinho, normalmente de supermercado.
O que fazer? Atravessar a rua? Mudar de direção? Tomar distância, torcer para que não nos dirija a palavra? Pânico total,
receio de que peça algo, que tente roubar ou tocar em você? Aquele odor que acreditamos que nunca mais desaparecerá. Somente a possibilidade de que olhe, ou que o possível odor de álcool o alcance, já te deixa transtornado. Ainda aquelas crianças
que estão com ele, provavelmente frutos de rapto, ou será que é só mais um descarado que coloca seus filhos que deveriam
estar na escola aprendendo, na escola de bandidagem? Tendo contato com todo quanto é tipo de elemento, que como ele quer
tirar algum tipo de vantagem de pessoas de boa índole.
E piora muito em períodos de festas, principalmente as de cunho religioso e a época em que o clima está mais frio. Parece
até que brotam do chão, e de tudo quanto é lado. De toda a escuridão que as cidades têm, e de toda a aglomeração possível.
Nos locais onde as pessoas estão, por que ali trabalham, e ao vê-los sentem a possibilidade da falta de emprego e isto faz com
que se compadeçam, ou por que estão se divertindo e pesa em sua consciência não estar ajudando o seu próximo.
Criamos o estereótipo de que quem vive na rua é um bandido que largou a família para viver às custas dos outros. E que
para isto vale qualquer coisa, qualquer tipo de mentira, e de estória dolorosa, verdadeiros Contos do Vigário que se alastram e
diversificam. E, neste contexto, ainda podemos incluir o mau exemplo que vemos destas pessoas fazendo uso de álcool, crack e
outras drogas, além do incômodo provocado pela sujeira que produzem e carregam com eles, deixando tudo quanto é tipo de

Figura 1. Morador de Rua em Via Pública
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sobra de seus recolhimentos durante as perambulações, e em muitas vezes vomitando, urinando em via pública, ou até mais...
Não é raro ouvirmos relatos de efeitos de uso dos entorpecentes, que os deixam foram do controle normal de sua conduta, onde pessoas são ameaçadas com cacos de vidros, facas ou simulacros. Em outros momentos a história é de furtos de peças
metálicas nas avenidas, de peças do mobiliário urbano como tampas de bueiro, sinalizações de transito, peças de monumentos,
fiação da rede elétrica (que já chegou a causar óbitos por estar energizada), da rede de iluminação pública, que, neste caso
além do prejuízo, a falta de iluminação propicia a ação de assaltantes, e coloca o trânsito de veículos em risco. Também ações
em residências, lojas e prédios públicos, onde furtam peças de alumínio dos protetores de medidores de água e gás, além de
peças de portas e janelas.
COM TODO ESTE HISTÓRICO CONHECIDO, E ASSIM MESMO, SERÁ QUE TODO O PÂNICO QUE CAUSAM NO CIDADÃO TEM SENTIDO?

Fato é que estas pessoas realmente estão na rua, em sua maioria por deixarem sua residência devido a conflitos familiares,
ou até mesmo por não ter condições financeiras de ter um lar, e outros ainda por catástrofes como inundações e incêndios. As
pessoas em sã consciência não fazem em um belo dia a opção: “Vou morar na rua, vou passar frio, fome, tomar chuva e sofrer violências por que é um modo de vida almejado”. E quanto pior a situação econômica do país, maior o número de moradores de rua.
Quanto menor a preocupação das pessoas que elegemos em encaminhar os que estão em situação de rua, maior torna-se este contingente. Como exemplo, tivemos Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, nos Estados Unidos entre os anos de
1994 e 1998, o qual com o objetivo populista recolhia os moradores de rua para abrigos, inclusive com uso de policiais, ao
mesmo tempo em que limitava o auxilio em albergues por 90 dias, sem ter um plano baseado em inclusão. Mas suas atitudes
controversas trouxeram discussão junto à sociedade para melhor atendimento destas pessoas, onde se apoiam atualmente no
DHS - Department of Homeless Service da cidade de Nova York (referencia 3), em Londres também temos semelhança nos
serviços providos por Homeless UK (referência 6). A dificuldade para o retorno ao ambiente da sociedade dito como normal
é um caminho por demais árduo, pois uma vez lá, encontrar um trabalho para ter dinheiro suficiente para conseguir uma morada, e sustenta-la, passa por caminhos de preconceito e
dos limites impostos pelo próprio sistema econômico de
seleção, onde a concorrência inclui quem não está nesta
situação. Não que sua situação seja tão favorável que não
corra o risco de entrar na situação de rua. E este problema é em todo lugar, no Brasil e no Mundo. Em São Paulo
há várias unidades de apoio e acolhida vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(referência 8), no Rio de Janeiro podem ser encontradas
pela central 1746 (referência 3) e em Belo Horizonte nos
Centros de Referência e Abrigo (referência 1). Políticas
públicas tem o maior poder de diminuir esta situação, pois
um governo sério além de ter esta preocupação com as
pessoas entende não só como um problema econômico,
de ter dinheiro, ou seja, ser capacitado para ter um emprego, mas também de saúde pública: mental e física. Não
é só disponibilizar onde comer e dormir, mas ter um local
onde ele possa se reencontrar para tomar o seu próprio
caminho na sociedade.
Na tabela ao lado do censo da Prefeitura de São Paulo,
constatamos que a maioria destas pessoas são os próprios
moradores da Cidade, e não pessoas trazidas de outros
estados criando esta situação local. No total de 2.710 pessoas 52,6% são pessoas do próprio estado de São Paulo
e 47,4% são oriundas dos demais estados da federação
(referência 8):
E neste bloqueio ao diferente as pessoas protegemFigura 2. Número de indivíduos em situação de rua
-se como melhor lhes é conveniente: há a construção de
rampas em rebaixos de prédios onde dormem alguns mobrasileiros por UF de origem e área
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radores para impedir que façam uso do local, a colocação de pinos para dificultar acesso ou até mesmo este uso de acomodar-se; bem como estes limitadores são colocados pelo poder público embaixo de viadutos, os quais poderão ser protegidos
de novas favelas com ações públicas. São desenvolvidos bancos de praça e de pontos de ônibus com ondulações, dificultando
que se deitem, e ainda muitas vezes os locais onde ficam são lavados com o jato de água de hidrante do sistema de combate
a incêndio, e com as pessoas no local. Convenhamos, não são políticas para resolver, ou minimizar o problema, somente para
mudá-lo de local, num processo chamado de higienização que afirma cada vez mais a ideia de separação entre as pessoas. O
chamado problema, ou inconveniente, sai dali, mas desloca-se a poucos metros adiante.
As notícias que recebemos, continuamente, dão conta de ocorrências policiais envolvendo moradores de rua em todo o
território nacional, e por falta de estatística específica, nos alarmamos com as informações recebidas. Nota-se em uma rápida
pesquisa pela internet que os furtos, assaltos, lesões e mortes causadas pelos moradores de rua não ultrapassam 10% do
noticiado, no entanto, o número de moradores de rua, ou em situação de rua que sofreram abusos e outros tipos de ações
violentas são alarmantes, como a ocorrência com o indígena Galdino em Brasília quando atearam fogo a ele enquanto dormia
em uma parada de ônibus (referência 2). Destaco aqui que ao se referir à população em situação de rua, temos dificuldade
em sua conceituação. A diversidade de grupos e distintas localizações, a heterogeneidade desta população e das condições em
que se encontra, como por exemplo, a existência de pessoas que não têm endereço fixo e de pessoas que possuem endereço,
porém permanecem a maior parte do tempo nos logradouros públicos, o indica como morador ou em situação, mas tornam
difíceis sua caracterização unívoca e imediata. (Caracterização da População em situação de rua, 2008 – referencia 02).
Se por um lado muitos deles causam problemas para as cidades e seus habitantes, outros já auxiliaram a resolver ocorrências policiais, já encontraram valores expressivos em dinheiro e devolveram, demonstrando, ao contrário do que muitos
pensam, que não são todos vagabundos e inúteis, trabalham em coletas de recicláveis e em sua separação, e quantias e bens que
seriam trituradas com o lixo, voltam ao dono. Outros quando saíram da situação de rua nos mostraram valorosos modelos de
esforço e dedicação, no trabalho e chegando até a universidade.

Figura 3. Moradia Improvisada
SIM, PODEMOS TOMAR ALGUMAS ATITUDES QUANDO QUESTIONADOS POR AMIGOS E CLIENTES
SOBRE O ASSUNTO:

Primeiro, devemos nos proteger, como em qualquer situação de insegurança. Se não há contato com o possível agressor,
aumentamos sensivelmente a nossa proteção: evitar o trajeto conhecido como perigoso e o encontro com este, quando acreditamos na possibilidade da violência, já deve ser rotina. Tenha atitudes preventivas:
a) Avisar a polícia se pessoas suspeitas costumam ficar próximas a sua residência ou trabalho. Não deixe que impeçam
seu caminho, utilizando de um meio seguro e legal.
b) Não dar esmolas, você incentiva estas pessoas a continuarem no status quo. Estes raciocinam que se tem dinheiro
(muitos em São Paulo alegam receber até R$200,00 ao dia), um local para dormir e banhar-se nos albergues, estão bem atendidos. E fazendo isto você piora o esforço dos funcionários públicos que trabalham para convencê-los a sair deste vínculo com
a rua. Muito reclamamos e não reconhecemos nossa parcela de interferência negativa. Neste sentido já presenciei morador
de rua trocando para comerciantes notas de R$50,00, por outras notas de menor valor recebidas em doações na rua. Ou a
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discussão entre moradores de rua de como encontrar outro amigo em redes sociais como o Facebook (por mais que muitas
Prefeituras permitam o uso de “Centros” com computadores gratuitos, e ter um smartphone ultrapassado que foi descartado
e encontrado, ou doado, não deixa de ser uma situação inusitada. Wireless grátis para acesso a internet disponibilizado em
várias cidades em espaço público e em lojas complementa a facilidade).
c) Tampouco comprar nos semáforos, se por um lado você está ajudando o morador de rua numa atividade laboriosa,
você abre espaço para os “olheiros” que verificam o que há no carro pelos vidros e podem furtar você no veículo, o veículo,
ou promover um sequestro relâmpago.
d) Cuidado com compra de ambulante na rua, alegando vender artesanato pela situação de rua (neste caso vale para
todos), o momento em que você abre a bolsa, ou a carteira, é o momento em que pode ser furtado, ou que é verificado o que
você está carregando.
e) Denunciar consumo de drogas e tráfico é nossa obrigação em qualquer lugar. Estar convicto que é assim mesmo, ou seja,
negar, não vai te trazer segurança. Se as leis tratam como ilícito, elas são espelho do desejo da sociedade e deve ser coibido.
f)
Certificar que a equipe de segurança da sua empresa, condomínio, faculdade, clube, entre outros, saiba lidar com este
tipo de situação mantendo os níveis de segurança sem hostilizar o envolvido.
g) Os catadores de papelão e de outros recicláveis como latas de alumínio colaboram com a cidade (somos líderes em
reciclagem de alumínio), e estes devem ser valorizados. Mas você deve tratar como qualquer outro profissional quando presta
um serviço. Se não for solicitado e identificado, não deve adentrar na sua propriedade.
O medo existe, portanto, entenda também que dificilmente um morador de rua vai agredi-lo. Não entre em pânico se for surpreendido numa abordagem na rua. Muitos deles possuem famílias inteiras, pai, mãe e filhos (certas vezes até seus cães). As estatísticas
mostram que uma parte relevante dos moradores de rua não está em sua cidade natal, ou seja, ele tentou encontrar o seu eldorado,
que se mostrou um péssimo anfitrião. E a situação de rua, também os colocam com medo. Muitos não possuem documentos por
terem sido furtados, outros sofreram, ou sofrem todo quanto é tipo de violência física. São como qualquer pessoa. E entre as opções
que eles possuem, ser preso por ameaçar alguém, e perder o pouco que a situação de rua lhes dá, não vale a pena.
Segundo, podemos ajudar, pois as cidades já possuem locais para receber estas pessoas. Num mundo capitalista quanto
maior a “demanda” pelo serviço, maior a estrutura à disposição, ou seja, nas grandes cidades há telefones, sites e outros mecanismos para encaminhamento destas pessoas, como albergues noturnos, locais de estada temporária, refeição, banho, atendimento médico e psicológico e até guarda de mobiliário para quem perdeu a residência. Em cidades de menor “demanda”, onde
não há o aparelhamento de acolhimento, vale usar a comunidade, clubes, igrejas, ministério público, ou assistências sociais. É

Figura 4. Modelo de Requerimento
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algo que podemos fazer para contribuir com a cidadania.
Abaixo um modelo de requerimento de serviços sociais do Ministério Publico de Minas Gerais (referência 7), com algumas
sugestões de como podemos ajudar estas pessoas.
Há muita gente engajada em ajudá-los, e à medida que tem sucesso a sociedade aumenta sua sensação de segurança,
não somente porque não os vê nas ruas, e o consumo de entorpecentes que muitas vezes os seguem, mas também devido
à marginalidade que se aproveita por passar despercebido entre eles ter maior dificuldade. Se por um lado eles possuem
seus problemas sociais e econômicos, de outro a melhor forma de garantir nossa segurança e tranquilidade é propiciando
a reinserção na sociedade às pessoas de bem. Aos demais, além de nosso comportamento prevencionista, resta a ação da
polícia e dos demais órgãos públicos para nossa proteção e defesa.
Tudo isto é dinâmico, e positivamente no período pré Copa do Mundo de 2014 foram criados centros de inteligência
integrados nas cidades sede, os quais deixaram referências de sucesso, e muitas em pleno funcionamento, tais como, de integração dos diversos serviços de polícia (federal, militar, civil, guardas municipais e segurança privada) e de serviços públicos
(saúde, ministério público, transporte), com monitoramento de ocorrências, trânsito, transporte (ônibus, trens, metrôs, barcas)
e vigilância por câmeras que já trazem frutos para a sociedade, sendo copiados até por locais onde não ocorreram jogos, mas
entenderam que a segurança não se trata somente de repressão, mas primordialmente de inteligência preventiva.
REFERÊNCIAS

1. Acolhimento a população de rua e migrantes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Disponível em: http://portalpbh.pbh.gov.
br/pbh/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=38336&chPlc=38336
2. Assassinato do índio Galdino completa 10 anos.Abril 2007, Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL23764-5598,00-ASSASSINATO+DO+INDIO+GALDINO+COMPLETA+ANOS.html
3. Central de Atendimento da Prefeitura do Rio, Rio de Janeiro. Telefone 1746 (municipal). http://www.1746.rio.gov.
br/?page_id=11
4. DHS, Department of Homeless Service, Nova York, EUA. Disponivel em: http://www1.nyc.gov/site/dhs/index.page
5. Governo Federal do Brasil. Cartilha para Inclusão Social da População em Situação de Rua. Brasilia, DF, maio 2008, p.
8. Disponível em:
http://www.recife.pe.gov.br/noticias/arquivos/2297.pdf
6. Homeless UK, Londres, UK. Disponível em:
http://www.homelesslondon.org/details.asp?id=LP10
7. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. DIREITOS DO MORADOR DE RUA, UM GUIA NA LUTA PELA DIGNIDADE E CIDADANIA. Minas Gerais, p. 74.
8. Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS,
Núcleo de Pesquisas em Ciências Sociais – FESPSP. CENSO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO (2011), São Paulo, março 2012, p. 16.
9. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, São Paulo. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/assistencia_social/menu/index.php?p=17317
10. Status Quo: Estado atual. (das coisas ou da situação). Disponível em:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/definicao/ingles-portugues/status%20quo%20_490304.html
SOBRE O AUTOR

SERGIO LUIZ DE ALMEIDA elabora planos de segurança, análise de riscos, implantação de projetos e seu gerenciamento. Responsável por grandes eventos realiza planos de contingência, mediação, gestão de sistemas eletrônicos, brigada
de incêndio e plano de abandono, além do desenvolvimento e treinamento de pessoas. Como docente capacitou grupos de
profissionais de empresas nacionais e do exterior. É diretor da Abseg (Associação Brasileira de Profissionais de Segurança),
sendo seu sócio fundador, e Membro do grupo Paulista Segura. Coordena em um grande complexo empresarial uma equipe
de cerca de 80 pessoas e atua como responsável pela proteção executiva de autoridades públicas e privadas, pós- graduado
em Administração de Serviços (Universidade São Judas Tadeu), em Administração (Faculdade São Camilo), especialista em
Gestão de Segurança pelo curso PGS (Planejamento de Gestão de Segurança) da Universidade Baymon de Porto Rico. Cursou
os módulos: Gestão de Crises, Inteligência Corporativa e Segurança nas Comunicações da Universidade Comillas de Madrid.
123

II Coletânea ABSEG de Segurança Empresarial

Cenários e
Soluções em Segurança Empresarial
Siderley Lima
RESUMO

No passado, principalmente na década de 80, os criminosos eram especializados em cada tipo de crime, mas nos dias atuais,
com a troca de informações nos presídios e principalmente a criação de algumas facções criminosas, o marginal passou a realizar todo o tipo de delito, quem realiza um roubo a um condomínio, será o mesmo que realiza um assalto em uma relojoaria;
o que assalta um banco é o mesmo que irá realizar um seqüestro, um dos objetivos é levantar recursos e investir ainda mais
no crime, em especial no trafico de drogas.
É sempre assim a cada nova modalidade de crime, surgem novas tecnologias ou medidas para impedir, a policia sufoca a
modalidade, por sua vez os criminosos migram para outro tipo de crime. Eles estão sempre um passo a frente.
A migração dos criminosos tem explicação: o forte investimento em segurança implantado por bancos, empresas, industrias, instalações comerciais, altos executivos contratando segurança pessoal, novas tecnologias e recursos, enfim, tudo isso
tem sido um fator decisivo para a mudança de um crime para outro. Ele atua onde é mais vulnerável, cada vez que se cria um
novo recurso para impedir a ação criminosa, eles inovam com outro tipo de crime, sendo assim os cenários de atuação do
gestor são inúmeros.
1.

CRESCIMENTO DA CRIMINALIDADE

“ Se não conseguirmos eliminar a criminalidade, que pelo menos possamos afastá-las do nosso trabalho, de nossas casas, de nossas famílias e, enfim, de nossas vidas”.
Chen Gilad
O crime tem sido uma doença que acompanha o crescimento nas cidades e se relaciona diretamente com a situação econômica de cada cidadão. Atualmente, os crimes contra a vida e patrimônio tem crescido assustadoramente, é difícil encontrar
alguma pessoa que não foi vítima da criminalidade.
As organizações criminosas no Brasil tornam-se mais presentes no nosso dia a dia. Não podemos fechar os olhos. O problema é real.As quadrilhas estão cada vez mais especializadas, podemos ver isso no contrabando, no tráfico de drogas, de armas
e de seres humanos, no roubo de cargas, , assaltos a bancos, nos jogos ilegais, no furto e receptação de veículos etc. Os crimes
variam de acordo com a necessidade e objetivos.
Infelizmente uma das características que serve de ingrediente nas estruturas criminosas é a corrupção, seja ela através
do judiciário (venda de sentenças), de policias ou patrocínios de campanhas políticas. O crime organizado possui conexões e
ligações social, econômica e política, desta forma realizam a lavagem de dinheiro, tornando suas praticas mais difíceis de serem
combatidas.
Sabemos que a avanço da criminalidade são os vazios deixados pelo Estado, as facções criminosas prosperam e avançam
devido às brechas abertas pela corrupção e pela desproteção policial. Enquanto as policias Civis, Militares e atualmente as
Guardas Civis estiverem atuando separadas gerando “rivalidades”, enquanto tivermos políticos interessados somente no seu
bem estar e uma sociedade civil achando que não faz parte do problema, o crime se une e torna-se organizado ficando mais
fácil sua atuação.
2. MODUS OPERANDI

ndependente do tipo de crime, a preparação para um assalto pode levar meses, dias, ou apenas alguns segundos.Após o alvo
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ser escolhido o criminoso avalia toda a situação antes da abordagem, como por exemplo a facilidade de ganho, local de fácil
fuga e se há policiamento próximo, dando preferência aos locais ermos. Em outras ocasiões o planejamento e ação criminosa
surpreendem a todos, com a ousadia e a criatividade.
2.1 Características de alguns crimes:
•
•
•
•
•
•
•

Planejamento;
Organização;
Liderança;
Investimento;
Logística;
Efetivo;
Coleta de informações;

Alguns casos de sinistros realizados por criminosos profissionais

DATA
11/DEZ/2001
11/MAI/04

VÍTIMA
Publicitário W. Olivetto
Empresa de transporte de valores Rodoban

11/OUT/04

Empresa de transporte de valore Transbank

AGO/2005

Banco Central

08/AGO/07

Empresa de transporte de valores Prosegur
Empresa de transporte de valores Protege

10/SET/07

13/OUT/2009

Empresa de transporte de valores Prosegur

05/NOV/2009

Empresa de transporte de valores Prosegur
Empresa Transnacional transportede valores
Empresa de transporte de valores- Embraforte

06/DEZ/2009
04/SET/10

CRIME
Extorsão mediante
seqüestro
Roubo

MODUS OPERANDI
Disfarce com roupas da PF, falso bloqueio.

Os assaltantes alugaram uma casa ao lado da Empresa e fizeram um buraco na parede, renderam os
funcionários e levaram R$ 9 milhões.
Roubo
Os criminosos entraram por um túnel de 50 metros,
que começou a ser cavado em ma casa alugada na
mesma rua. Os assaltantes levaram R$ 4 milhões.
Furto
Por um túnel de 80 metros, levaram aproximadamente R$ 150 milhões, numa operação em que nenhum dos bandidos usou sequer um revolver.
Roubo
Uma quadrilha utilizou explosivos na parede da tesouraria. Levaram R$ 9,8 milhões
Roubo
Criminosos utilizaram explosivos C-4 , após render um vigia no estabelecimento do lado da transportadora. Foram roubados R$ 20 milhões.
Roubo a carroUma metralhadora .50 foi usada por dez ladrões a
-forte
um carro-forte em Amparo. Os ladrões arrombaram
o cofre com dinamite e fugiram levando R$ 1 milhão
367 mil
Roubo a carroUtilizaram uma metralhadora .30, 12 homens rede-forte
ram os vigias, explodiram o carro-forte e levaram R$
6 milhões.
Roubo
Por um túnel de 150 metros, chegaram no cofre da
empresa, quebraram o chão e levaram R$ 20 milhões.
Roubo
De acordo com a polícia, eles chegaram à empresa
disfarçados de policiais federais e com falsos mandados de busca e apreensão. Cerca de 20 pessoas, entre
funcionários e parentes, foram feitos reféns durante a
ação de um grupo que pode envolver 20 homens. Depois retornaram a empresa e roubaram R$ 45 milhões
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27/AGO/11

Banco Itaú (Av Paulista)

Roubo

16Out/2011

Empresa Protege

Roubo

Para invadir a agência, eles quebraram uma porta
de vidro. Dois homens entraram primeiro e dominaram um segurança. Outros dez assaltantes desceram
até o subsolo do prédio. O alarme estava desligado
e que os ladrões desligaram o botão de pânico, que
poderia ser usado pelo vigilante para alertar a segurança. Durante dez horas a quadrilha estourou os 170
cofres.
Os bandidos levaram cerca de R$ 20 milhões da
transportadora de valores Protege. Os ladrões fizeram um gerente da Protege como refém e amarraram
explosivos em seu corpo para obrigar os vigias dentro
da transportadora de valores a abrir o portão. O bando levou o dinheiro em um carro-forte, que foi abandonado a dois quarteirões da empresa.

Fonte: CS3 Consultoria
2.2 Migração dos criminosos
Segundo o Profº de Segurança Empresarial Antonio C. R. Brasiliano ,
“alerta-nos para o fato de que o mundo em que vivemos está em constante mutação. Infelizmente, não sabemos quantas
nem como essas mudanças podem nos afetar: Quando utilizamos à palavra risco, tentamos abranger tanto os efeitos dessas
mudanças quanto nossa incapacidade de prevê-las. Se entendermos os riscos, sua conseqüência, impactos e causas, estaremos
menos expostos a tais riscos”, afirma o Prof Brasiliano.
No passado, principalmente na década de 80, os criminosos eram especializados em cada tipo de crime, mas nos dias atuais,
com a troca de informações nos presídios e principalmente a criação de algumas facções criminosas, o marginal passou a realizar todo o tipo de delito, quem realiza um roubo a um condomínio, será o mesmo que realiza um assalto em uma relojoaria,
o que assalta um banco é o mesmo que irá realizar um seqüestro, um dos objetivos é levantar recursos e investir ainda mais
no crime, em especial no trafico de drogas. É sempre assim a cada nova modalidade de crime, surgem novas tecnologias ou
medidas para impedir, a policia sufoca a modalidade, por sua vez os criminosos migram para outro tipo de crime, eles estão
sempre um passo a frente.
A migração dos criminosos tem explicação, o forte investimento em segurança implantado por bancos, empresas, indústrias, instalações comerciais, altos executivos contratando segurança pessoal, novas tecnologias e recursos, enfim, tudo isso
tem sido um fator decisivo para a mudança de um crime para outro. O criminoso atua onde é mais vulnerável, cada vez que
se cria um novo recurso para impedir a ação criminosa, eles inovam com outro tipo de crime.
Entre os inúmeros serviços e situações que o consultor será contratado, iremos acompanhar algumas situações e cenários :
3. SEGURANÇA EM CONDOMINIOS

Os condomínios verticais até um tempo atrás eram considerados como seguro, mas nos últimos anos tem sido alvo dos
criminosos:são os famosos ‘ arrastões”. Os principais prédios escolhidos são os condomínios de luxo. O que mais assusta é
que, em 90% dos casos , não são necessários planos extraordinários para entrar pela portaria e render o porteiro o depois
os moradores.
Os métodos usados na maioria das vezes são: o disfarce dos criminosos -entregadores de pizzas, de flores, carteiros,
supostos compradores ou corretores de imóveis; carros iguais dos moradores (clonados), carros similares o da empresa de
segurança do condomínio etc. Em alguns edifícios só o fato de você posicionar o carro na entrada, o porteiro com receio de
não levar uma bronca do morador, aciona os portões, sem mesmo saber quem está entrando. Os ladrões que antes roubavam bancos, cargas e até mesmo realizavam sequestros, migraram para essa nova modalidade de crime. Antes de atacarem, as
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quadrilhas coletam o máximo de informações sobre a rotina dos moradores e dos funcionários.
Diante dos fatos ficam as perguntas: Por que esse tipo de crime está crescendo? Por que os criminosos escolheram os
condomínios verticais como alvo? Como evitar este tipo de invasão? De quem é a culpa do porteiro ou do morador? Morar
em condomínio vertical já não é mais sinônimo de segurança?
Ter segurança 100% é impossível, mas os condomínios podem ser mais seguros com a adoção de procedimentos e medidas
preventivas. O consultor de segurança ao ser contratado irá elaborar um plano de segurança (Regulamento interno de segurança) aprovado em assembleia pelos moradores e sindico (em alguns condomínios), somados à utilização de equipamentos
de segurança eletrônica já diminuem as possibilidades do prédio ser alvo dos criminosos. Investir na segurança eletrônica para
proteger os moradores é o 1º passo, mas não adianta tanta tecnologia sem treinar e preparar o porteiro e demais funcionários. O consultor não pode esquecer a conscientização de todos os moradores para respeitarem os procedimentos a ser
implantados na portaria.
4. SEGURANÇA NA LOGISTICA

O roubo de cargas tem figurado entre os crimes que mais crescem no país, Este tipo de delito tem sido praticado principalmente por quadrilhas especializadas, que utilizam no seu modus operandi toda uma logística envolvendo a parte operacional,
utilização de equipamentos e armas modernas, estratégias de abordagem e principalmente uma rede de receptadores que
infelizmente sustentam o crime. Os criminosos não se limitam a assaltantes que interceptam caminhões nas estradas, o roubo
de cargas é mais complexo e engenhoso.
Hoje a maioria dos roubos, já são cargas encomendas, ou seja, antes dos criminosos agirem, já se sabe quem será receptador que realizou o pedido, o crime se tornou uma rede de negócios, implantando uma estrutura que envolve executivos e
empresários em busca de mercadorias valiosas.
A cada dia surgem soluções que ajudam na segurança da carga e ao motorista e ganhos reais em toda a operação logística.
Hoje os seguros estão cada vez mais exigentes, as empresas foram obrigadas a adotar medidas para garantir mais segurança
para o seu negocio.
Muitas empresas estão adotando o gerenciamento de riscos que visa reduzir o índice de roubos, implantando medidas de
segurança por meio de tecnologia de rastreamento via satélite, escolta armada, rastreamento com todos os sistemas, incluindo
sensores de porta, sensor de baú, sinais do rastreador enviados de dois em dois minutos, consulta dos dados do motorista, do
proprietário do caminhão, dados da carreta/caminhão e cavalo, certificando-se de que ambos são idôneos etc.
As conseqüências deste crime atingem a todos, o impacto econômico reflete nos custos empresarias, gerando principalmente aumento de preços que são repassados ao consumidor, ou seja, mais uma vez como nos demais crimes, quem acaba
sendo atingido é o cidadão comum.
Produtos mais visados
Eletroeletrônicos
Produtos Farmacêuticos
Cigarros
Combustíveis
Autopeças (pneus)
Têxteis e Confecções
Higiene e Limpeza
Produtos Químicos
Produtos Alimentícios
5. PERDAS E FRAUDES DENTRO DA EMPRESA

Segundo o especialista Tvya Amsel, Phd em Ciências Criminais “quase todo negócio é vítima de furto m algum nível da
estrutura organizacional. A maior parte dos furtos por funcionários não é detectada pela gerencia, alguns furtam o máximo
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possível, e não param até serem pegos”. Conclui o especialista.
Mas o que leva um funcionário praticar um furto dentro da empresa? E quais são os tipos? Como a empresa pode ter uma
maior segurança no local de trabalho? Qual o impacto que isso terá no lucro da empresa?
Primeiramente esse problema irá resultar em um grande impacto financeiro no negócio, podendo acabar ‘quebrando’ a
empresa dependendo o tipo de fraude realizada.
Os motivos que levam um funcionário a fazer tão tipo de coisa são muitos: desmotivação, maus tratos por parte do patrão,
vingança, ganância, oportunidade, necessidade etc.
O executivo ou gerente da empresa deve ficar atento com mercadorias sumindo, desfalque no caixa, despesas de frete
inadequadas, depósitos bancários diários que não correspondem aos recibos, grande transações e cheques sem fundo que são
aceitos com frequência por um funcionários específico.
Veja o que fazer para a empresa ou negócio ter maior segurança:
- Cuidados na hora de contratar o funcionário;
- Controlar os cartões de créditos da empresa;
- Revisar extratos bancários mensais;
- Documentar todos os relatórios, saídas e entradas e todas as despesas;
-Controlar pessoal que assina cheques;
- Conferir todos os gastos na prestação de contas, assim como as notas fiscais;
- Realizar auditorias constantes e periódicas.
5.1 Espionagem empresarial: as empresas estão protegidas?
Nos dias de hoje a grande maioria das empresas do país não se preocupam e não estão preparadas para as principais
ameaças que podem causar prejuízos inestimáveis. Na segurança empresarial uma das ameaças é a espionagem empresarial ou
industrial, que é um perigo oculto que sonda as empresas.
A tecnologia eletrônica alcançada pelos espiões coloca em risco todo o negócio de uma empresa. Vejam algumas dessas
ameaças:
- Sabotagem;
- Escuta telefônica;
- furto de documentos (relatórios financeiros, carteiras de clientes, metas de produção, lançamento de produtos no mercado, contratos etc);
- Espionagem fotográfica;
- Intrusão em redes (corporativa e micros);
- Interceptação de correspondências;
- Verificação de lixo (principalmente dos escritórios);
- Suborno, chantagem sobre funcionários;
A espionagem empresarial é um terreno fértil. Um espião para penetrar em instalações industriais ou empresariais, pode
se passar por um cliente, vendedor, fornecedor, visitante ou até mesmo por funcionários, ou ainda subornar funcionários da
própria empresa, podendo conseguir informações em diversas áreas de desenvolvimento, pesquisas e estratégias da empresa
no mercado.
Imaginemos uma empresa que está para lançar um produto e mantêm o segredo a “sete chaves”, e de alguma forma o concorrente descobre o lançamento e antecipa-se no mercado. Podemos citar ainda o vazamento de informações de uma fórmula,
carteira de clientes, estratégias de marketing, contratos, registros de marcas e uma sabotagem na produção.
Em todos os exemplos acima, podemos concluir que o impacto na negocio e os prejuízos seriam enormes. Sabemos que
um grande número de empresas e pessoas já foram vítimas em algum tipo de espionagem, mas o que fazer? Como impedir
tais ameaças?
Hoje existem novas tecnologias em inteligência, ou seja, a empresa em parte utilizará o mesmo meio de espionagem, um
das principais medidas é a contraespionagem (medidas e ações), outra medida é a contratação de um profissional de segurança
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(especialista em espionagem) capaz de detectar todos os pontos de fuga de informações.
6. GERENCIAMENTO DE CRISES EMPRESARIAIS

No mundo da segurança empresarial as crises, emergências e ocorrências no geral não escolhem hora, data nem local.
Simplesmente acontecem! ”Por isso temos que estar preparados para prevenir e caso ocorra como gerenciar a crise dando
continuidade nos negócios”.
Quando falamos de Gerenciamento de crises, o assunto ainda é novidade para algumas empresas que não estão preparadas
caso aconteça algo que fuja da administração de rotina. As crises podem acontecer por diversos fatores como, por exemplo,
catástrofes naturais ou ainda por falhas humanas. Os dois fatores são riscos operacionais, ou seja, são variáveis relacionadas
nos sistemas, nas práticas, nos controles, que não fugiram da normalidade de uma empresa.
Em toda crise são apresentadas sempre as seguintes características básicas: imprevisibilidade, compressão de tempo, ameaça da vida. O Gerenciamento de crises pode ser definido como: enfrentar ameaças, reconhecer seu potencial para tornar
uma crise e trabalhar para evitá-la.
6.1 Pós-crise empresarial
O que ninguém esperava aconteceu, e agora?Chamem o consultor ! O consultor foi acionado. A crise foi instalada e
causou um impacto na organização. E agora o que fazer? No mundo da segurança pública ou privada as crises, emergências e
ocorrências no geral não escolhem hora, data nem local elas simplesmente acontecem! Por isso temos que estar preparados
para prevenir e caso ocorra como gerenciar a crise dando continuidade nos trabalhos e negócios? Como motivar e retornar
as atividades?
Sabemos que as crises acontecem devido a vários fatores, alguns podemos até se prevenir de alguma forma, outros fatores
infelizmente fogem da nossa normalidade, sendo assim devemos estar preparados. A crise apresenta quatro fatores: preparo,
resposta imediata, resolução e pós-crise.
Uma contingência é algo que pode, ou não, vir acontecer, mas cuja ocorrência acarretará grandes transtornos para continuidade dos negócios da empresa, ser for uma instituição pública poderá arranhar ou até mesmo acabar com sua imagem. É
preciso que haja um rápido e eficiente conjunto de ações que possibilite minimizar os prejuízos materiais, humanos e financeiros à organização.
Se a crise ocorreu, não houve um preparo, nem a resposta imediata, muito menos a resolução, resta ainda para a organização nomear o comitê de crises com uma estrutura básica para aplicar o “pós-crise”, no qual irá buscar e recuperar a normalidade, ao mesmo tempo é necessário um relatório final como tudo o que houve, fatos ocorridos, pessoas que participaram,
entre outras palavras o saldo positivo e negativo da crise. Dentro da instituição deve-se fazer um estudo do caso e todos os
integrantes devem ser informados de como os trabalhos devem proceder, se muda alguma coisa ou não.
7. POLÍTICA DE SEGURANÇA NAS EMPRESAS

Em algumas situações o trabalho do consultor será em implantar a “política de segurança” que engloba todos os procedimentos adotados pela empresa, o planejamento, as atividades, as normas e as atribuições. Antes de implantar a política, é necessária a elaboração de um diagnostico situacional, o reconhecimento, antecipação e avaliação dos riscos é o primeiro passo.
Entre os procedimentos está a pesquisa de segurança, que tem como objetivo e propósito de:
- Determinar o atual estado da segurança;
- Determinar vulnerabilidades dos recursos corporativos existentes a atividades criminais externas;
- Diagnosticar os pontos fortes, pontos fracos, localizar as fraquezas;
- Determinar condições atuais de segurança física;
- Produzir recomendações que estabeleçam um programa de segurança atual;
- Realizar a analise de riscos.
Após a pesquisa de segurança e analise de riscos, os pilares da política de segurança na empresa são os planos de segurança,
emergência e contingência, que fazem parte do planejamento.
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7.1 Soluções em segurança patrimonial
O gestor deve conhecer algumas das soluções que estará indicando em seus projetos. Não podemos esquecer que depois
do maior bem que é a nossa vida e a das pessoas que estão ao nosso redor, a preocupação em proteger o nosso patrimônio
também é necessária, com o aumento da criminalidade a necessidade de utilizar algumas soluções em segurança é vital nas
atividades das empresas, as soluções indicadas pelo consultor é que irão ajudar no dia a dia do cliente.
No passado quando se falava de segurança, as barreiras perimetrais se resumiam em cercas de arame farpado, cacos de
vidros nos muros ou lanças nos portões. Hoje com a tecnologia, existe vários equipamentos e dispositivos eletrônicos que
agregam uma maior eficiência para inibir, detectar e retardar intrusões e ações criminosas. O consultor sabe que alguns riscos
são efetivamente incontroláveis, mas uma parte pode ser reduzida ou eliminada mediante a adoção dos sistemas de proteção
mais adequados.
A segurança patrimonial começa na parte externa da empresa, indústria ou comércio. Proteger as instalações é parte do
negocio, principalmente com o avanço da criminalidade, pensando nisso dificultar a ação criminosa criando barreiras físicas e
perimetrais é primordial.Veja o que você pode estar sugerindo na implantação de soluções em segurança:
- Controle de visitantes: sistema de identificação de visitantes visa realizar o cadastro de visitantes sem a necessidade de
retenção de documentos;
- Detector de metais: equipamento com sensibilidade capaz de detectar uma até uma pequena lâmina de barbear;
-Cabo microfônico: detecta o invasor por vibrações, ideal para alambrados e superfície do solo;
- Concertina: barreira física em aço ou galvanizado;
- Controle de acesso: os leitores biométricos avaliam uma característica única e intransferível de cada ser humano, tais
como impressão digital, geometria da mão e íris do olho;
- Alarmes: alertam através de sinalização sonora a intrusão do perímetro de segurança.
- CFTV: sistemas de monitoramento que filmam e gravam todo o perímetro da empresa.
Entre as soluções em segurança, o CFTV (Circuito Fechado de TV) é um dos mais utilizados, seja na residência, no comércio, na sua empresa. O CFTV tem papel ativo na segurança, podendo atuar sozinho ou em conjunto com sistemas de alarmes,
controles de acesso, etc.Veja como podemos utilizar:
- Proteção: atuação na área de prevenção de acidentes em empresas;
- Investigação: no caso de furtos de produtos e bens da empresa por parte de funcionários e estranhos;
-Controle de acesso: na restrição e controle de entrada de pessoas e veículos em área protegida;
- Identificação: para o reconhecimento de pessoas e veículos em áreas de controle por parte do observador;
- Vigilância: comércios, escritórios etc. reconhecendo problemas, alterações, invasões e distúrbios que possam causar perigo
ou risco as pessoas ou materiais lá encontrados.
Com o aumento da violência, as pessoas, empresas, condomínios, estabelecimentos comerciais, shopping centers, hipermercados, estão cada vez mais contratando os serviços de consultoria em segurança, visando implantar sistemas eletrônicos ou
empresas de vigilantes.
Ao indicar uma empresa de vigilância, alguns profissionais acabam esquecendo de verificar se a empresa prestadora dos
serviços é regularizada junto aos órgãos competentes, não tomam alguns cuidados e contratam vigilantes sem preparo, seus
nenhum tipo de curso e sem qualificação, desta forma acaba se tornando um problema maior do que se não tivesse contratado,
pois assume o risco de ter que responder pelos atos decorrentes desse vigia.
Essas soluções mais econômicas na hora da contratação não são aconselhável, as empresas de segurança “clandestina”
(aquelas que não registram seus funcionários, não cumprem as obrigações legais e trabalhista, etc.) saem mais baratas, mas
quando falamos em segurança temos que lembrar do velho ditado “ o barato sai caro”.
Da mesma maneira que deve-se tomar cuidado na hora de contratar um vigilante, esses cuidados devem ser lembrados na
contratação de uma empresa de segurança eletrônica. Por exemplo, se a análise de riscos (levantamento do pontos vulneráveis) do imóvel não for bem executada, o sistema poderá ser falho, onde a iluminação será inadequada, falhas na transmissão
de sinais, sensores inadequados, alarmes que disparam a todo instante, etc. É de extrema importância que você ao adquirir um
sistema eletrônico de segurança, realize junto com a empresa a relação de todos os pontos vulneráveis do seu imóvel ou de
sua empresa.
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Vejas outras dicas que irão ter ajudar:
Contratação de vigilantes
- Verifique primeiramente se a empresa é legalizada na Policia Federal;
- Se for um vigilante autônomo (orgânico), verifique os antecedentes criminais, se possui o curso de vigilante registrado na
PF e confira as referências profissionais.
Contratação de segurança eletrônica
- Verificar as qualificações da empresa que está contratando e outros projetos por ela já realizados;
- Verificar a qualidade dos produtos a serem comprados e instalados (fabricante e procedência);
- Certificar que será realizado um projeto e se a empresa tem pós-venda (manutenção e monitoramento);
- Verificar quando e em quanto tempo serão realizadas as manutenções do sistema.
Lembre-se: “Não adianta ter os melhores equipamentos de segurança e não ter um bom treinamento profissional das pessoas envolvidas na segurança. O fator humano é o principal e fundamental para a segurança de qualquer
ambiente.”
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Panorama da Segurança Empresarial
Tácito Augusto Silva Leite, DSE, ASE, C31000
RESUMO

Este trabalho sintetiza a atual situação do setor de segurança empresarial. Faz um breve histórico e mostra tendências de
futuro. Oferecendo bases teóricas, esclarece que o setor tem experimentado grande crescimento nos últimos anos, sem o
correspondente aumento na quantidade e na qualidade dos cursos de formação profissional. Demonstra como a segurança
patrimonial vem adquirindo caráter estratégico para as organizações e como a crescente convergência da gestão de riscos globais, operacionais, de mercado e lógicos aponta propensão para, futuramente, haver gestão unificada dessas áreas. Conclui que
essa propensão demandará maior capacitação, tanto dos profissionais de segurança quanto de outros profissionais, levando ao
desenvolvimento do mercado de cursos.
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INTRODUÇÃO

A segurança patrimonial existe para a proteção de pessoas, bens, informações, imagem e meio ambiente. Não provida pelo
Estado, mas providenciada e custeada por pessoas físicas ou jurídicas, reduz a incidência de perdas, quebras e crimes, garantindo às empresas condições para desenvolver seus negócios e diminuir a sensação de medo em seus recursos humanos, clientes,
fornecedores e demais envolvidos nas suas operações.
Estudo realizado pela Fenavist – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, o IV ESSEG,
mostra grande crescimento do setor. Paralelamente, a oferta de cursos para a formação profissional não tem acompanhado
essa expansão, nem quantitativamente e nem qualitativamente. A par do aumento da demanda, os avanços tecnológicos pedem
novas capacitações aos profissionais do setor. Nesse quadro, as carreiras de gestor e de consultor em segurança patrimonial
apresentam novas dificuldades e oportunidades.
Na história humana, as ações de proteção e segurança sofrem ajustes constantes de modo a serem compatíveis com as circunstâncias socioeconômicas de cada época. Atualmente, com os avanços tecnológicos em informática e sistemas eletrônicos,
os gestores e consultores de segurança necessitam de formação contínua. A própria arquitetura tem criado edificações que
consideram a segurança, gerando novas demandas de perfil para os profissionais da área. Outra tendência clara é a convergência de segurança física, segurança lógica e gestão de riscos.
Prevenir perdas é um importante fator estratégico para a organização. Cresce no ambiente de negócios a consciência de
que a segurança patrimonial deve ser vista como função estratégica. Isso se evidencia pelas posições do gestor de segurança na
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estrutura organizacional. Algumas empresas têm em seu organograma a gestão de riscos como assessoramento à presidência,
no mesmo nível hierárquico que as diretorias.
É grande o mercado de trabalho para técnicos e para gestores de segurança. A questão é que as necessidades de perfil para
a segurança empresarial têm sido supridas de maneira insuficiente. Nossas escolas não estão provendo todas as capacitações
necessárias.
Este trabalho apresenta um panorama da segurança patrimonial no Brasil, buscando contribuir com a organização das ideais
e orientar os profissionais da área em suas decisões de carreira.
1. DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PRIVADA

1.1 Dados históricos
Desde o surgimento dos primeiros hominídeos, no final da era Cenozoica, há mais de dois milhões de anos, existe a demanda por proteção e segurança. O manual básico de elementos doutrinários da Escola Superior de Guerra (ESG) afirma
que “segurança é a sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um de seus integrantes, contra
ameaças de qualquer natureza”.
O filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), autor do clássico O Leviatã (1651), afirma que o Estado surge para garantir
a preservação da vida e a segurança dos cidadãos. De acordo com o sociólogo alemão Max Weber1 (1864-1920), o Estado é
um instrumento de dominação do homem pelo homem. O uso legítimo da violência só pode ser exercido pelo Estado, que
se baseia em um conjunto de normas, geralmente organizadas sob a forma de constituição. A visão weberiana de Estado foi
predominante na filosofia da política e do direito durante o século XX.
A segurança privada, particularmente na sua modalidade patrimonial2, tem experimentado grande crescimento nos últimos
anos, à medida que diminuiu a capacidade dos órgãos públicos para oferecer segurança às organizações privadas e às pessoas
de forma particular, com o aumentoda taxa de criminalidade.
Ações de proteção estão sempre presentes na História. À época da economia agrícola, a segurança surgia espontaneamente nas comunidades, conforme houvesse ameaças. O que havia para ser protegido eram pessoas e a produção de alimentos
(natureza). Mais tarde, com o advento da sociedade urbana de economia industrial, vieram novos perigos. A segurança acrescentou então a seu escopo a prevenção de danos às máquinas, um novo bem que surgia. Atualmente, na sociedade da informação, em que elementos intangíveis, como o conhecimento têm importante papel econômico, as ações de proteção abrangem
um amplo espectro.
Segundo o consultor Paulo Roberto Aguiar Portella, o advento da segurança é um avanço civilizatório decorrente da
urbanização da sociedade3. Na Antiguidade, a função dos grupos armados era “repelir invasores, manter a ordem pública
e defender a autoridade do estado”. Posteriormente, as muralhas foram “o elemento essencial da tomada de consciência
urbana na Idade Média”.
Para Mandarini4, os primeiros arremedos de organizações policiais, pagas para guardar comércios, mercadorias e propriedades, surgiram na Europa no século XVI. Na Inglaterra, os vigilantes noturnos passaram a ser pagos pelo Estado em 1737.
Só depois da Revolução Francesa é que se separaram mais claramente as iniciativas estatais de segurança (segurança pública) das iniciativas particulares (segurança privada). Nos Estados Unidos, a Pinkerton’s National Detective Agency foi fundada
em 1855, enquanto a Brink’s Inc. teve sua fundação em 1859. São duas iniciativas relevantes que nos ajudam a delimitar o surgimento da indústria da segurança privada no mundo ocidental.
No Brasil, foi com a vinda de D. João VI, em 1808, que surgiu um modelo mais profissionalizado de segurança, com o início
da Polícia Civil e, logo em seguida, da Polícia Militar. A vigilância patrimonial orgânica (guardas noturnos, guarda pessoal etc.)
iniciou-se em meados do século XIX. Por mais de um século, basicamente a segurança privada se constituía de profissionais
isolados, vindos das polícias ou das Forças Armadas. No período de governo militar, com o Decreto-Lei 1.034 de 1969, o

1
.WEBER, Max. “A Política como Vocação” (1918). Palestra ministrada aos estudantes da Universidade de Munique durante a revolução alemã de
1918-1919. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/Cursos/09.08.Weber,A_politica.pdf>. Acesso 6 mar. 2015.
2
.Segurança privada diz respeito a segurança intramuros (não pública), relacionada ao patrimônio físico (bens), imaterial (informação e imagem)
e intelectual (pessoas). Segurança corporativa e segurança das organizações fazem parte do mesmo conceito de segurança privada.
3
.PORTELLA, Paulo Roberto Aguiar. Gestão de segurança – História, prevenção e sistemas de proteção. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2005.
4
. MANDARINI, Marcos. Segurança corporativa estratégica: fundamentos. São Paulo: Manole, 2005.
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Estado autorizou a atuação da “segurança não pública” para proteger agências bancárias, alvos de ações de grupos contrários
ao regime em vigor. Mais tarde, em 20 de junho de 1983, a Lei 7.102 marcou oficialmente o surgimento desse setor no país.
Essa lei basicamente dispõe sobre empresas de vigilância, transporte de valores, segurança em estabelecimentos financeiros,
segurança pessoal e escolta de cargas. Dispõe também sobre formação, reciclagem e profissão de vigilante.
Após esse período histórico, o aumento da violência urbana provocou novo crescimento e aperfeiçoamento no setor, de
maneira que o contingente de segurança privada é, no começo deste século, três vezes maior do que o das Forças Armadas
e Polícias juntas.
Atualmente, o Estatuto da Segurança Privada está em tramitação no Congresso Nacional, apoiado por associações e
entidades de classe como: Associação Brasileira de Profissionais de Segurança (Abseg), Associação Brasileira de Empresas
de Segurança Eletrônica (Abese), Sindicato das Empresas de Vigilância de SP (Sesvesp), Federação Nacional das Empresas de
Segurança(Fenavist), entre outras.
1.2 Bases teóricas da segurança e da proteção
Nas últimas duas décadas, os profissionais de segurança patrimonial têm buscado conhecimento também em administração
e nas ciências sociais. É cada vez mais aceita a ideia de que não se pode transferir, sem ajustes, um procedimento militar para
locais como condomínio residencial, shopping center, agência bancária etc. Os consultores em segurança patrimonial têm contribuído significativamente para mudar o enfoque.
A segurança patrimonial, no âmbito dos negócios, adquire aspecto estratégico como meio de prevenir perdas. As organizações que melhor controlam suas perdas têm mais competitividade e diminuem incertezas. O diagnóstico de segurança, feito
por profissionais da área, é o primeiro passo, e se dá a partir da avaliaçãodos riscos envolvidos, identificando-se as vulnerabilidades, ameaças, impactos, probabilidades e controles existentes. Após avaliação detalhada, é feitoo planejamento de segurança
que melhor se ajuste às circunstâncias do cliente.
O risco está associado às vulnerabilidades, ameaças e à eminência de um sinistro – evento com consequências danosas.
Aavaliação de impacto é um processo que estima o potencial de perdas resultantes dos efeitos de um sinistro.
A ameaça pode derivar da percepção de insegurança ou ser o agente causador do dano, elemento explícito ou implícito. Já
a vulnerabilidade é a suscetibilidade a danos, ataques físicos ou emocionais. O medo, por sua vez, está ligado à situação que leva
o indivíduo ao estado de alerta, de temor e apreensão. Já a probabilidade está relacionada às possibilidades de ocorrência de
determinado evento, e pode ser subjetiva ou objetiva (matemática). Finalmente, impacto é um conceito que mede os efeitos,
negativos ou positivos, de uma ação ou evento, podendo ser traduzido em valores monetários.
A estrutura de segurança e proteção deve ser proativa para acompanhar o modus operandi dos criminosos, que, por sua
vez, acompanham a evolução da tecnologia. Por exemplo: existiu uma época em que uma simples tramela era suficiente para
conter a entrada de pessoas indesejadas. Com o passar do tempo, foram desenvolvidas fechaduras metálicas e o criminoso
passou a utilizar chave micha para abrir portas e cadeados. Com a evolução da tecnologia, foram criadas fechaduras que se
abrem ao toque do dedo, por meio de senha ou pela própria impressão digital.
O crime contra bens ou pessoas pode ser pensado sob a forma de um triângulo, cujos vértices são: oportunidade, conhecimento técnico e motivação ou atratividade (Ver Figura 1).
Um crime ocorre quando os três vértices do triângulo estão
disponíveis para o criminoso, sendo que o único vértice sobre
o qual se pode atuar preventivamente se refere à oportunidade, no entender de alguns especialistas. Pode-se contestar
argumentando que o vértice motivação seja também passível
de ações defensivas.
A evolução da segurança patrimonial tem sido marcante,
e atualmente convivem diferentes tipos de estrutura de segurança nas organizações. Inicialmente tratada como subárea
do setor de recursos humanos, a segurança é agora um setor
considerado estratégico por muitas organizações, contando
com gestores emcargos elevados da hierarquia, chegando, em
alguns casos, a funções como vice-presidência ou assessoria
direta à presidência. Crescentemente, tem deixado de ser
considerada como custo para ser vista como parceria estraFigura 1– O triângulo do crime
tégica na consecução dos objetivos empresariais.
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No ambiente empresarial, deve-se sempre lembrar que a segurança é parte do negócio, ou seja, que o consultor eo gestor
de segurança devem pensar estrategicamente, conhecer a fundo os fatores críticos de sucesso da organização a que servem e
seus objetivos estratégicos. Fatores críticos de sucesso são, nas palavras de Antônio Celso Ribeiro Brasiliano5 , “as variáveis que
influenciam diretamente o desempenho da empresa, em relação às suas metas empresariais e à manutenção de suas vantagens
competitivas”. Um projeto de segurança adequado é aquele que se norteia pelos objetivos estratégicos e fatores críticos de
sucesso da organização.
2. QUADRO ATUAL

2.1 Estudo do setor
A Fenavist – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores faz regularmente amplo estudo do
setor. O último deles, realizado em 2013 e publicado em 2014, o IV ESSEG – Estudo do Setor da Segurança Privada ,demonstra que desde o primeiro ESSEG, realizado em 2004, o número de empresas do setor cresceu mais de 68%. Já o número de
vigilantes cresceu 60% no mesmo período, o que indica uma redução no porte das empresas.
O IV ESSEG revela que as 2.392 empresas de segurança e transporte de valores existentes no país em 2013 movimentaram
cerca de R$ 43,5 bilhões e criaram em torno de 700 mil empregos formais, sendo 630 mil, aproximadamente, de vigilantes. Os
bancos e o setor público (este mais marcante nas regiões Norte e Nordeste) são os maiores mercados, repetindo no Brasil
o que ocorre em outras partes do mundo. A taxa de terceirização é de quase 100% nas esferas federal e estadual do setor
público.
O estudo revela que a quantidade de trabalhadores aumentou, porém o lucro não apresentou crescimento na mesma
proporção, devido ao pagamento, desde 2012, de adicional de periculosidade de 30% para os profissionais de segurança, em
obediência à Lei do Ministério do Trabalho e Emprego número 12.740 e às convenções coletivas, com aumento médio de 17%
nos salários.
Segundo a Fenavist, em 2013 o faturamento do setor cresceu 20,8%, o que equivale aum pouco mais de R$ 7 bilhões. Entretanto, esse montante foi totalmente absorvido pelo crescimento da massa salarial, por impostos e contribuições trabalhistas,
benefícios e indenizações trabalhistas, além de despesas operacionais. O número total de vigilantes ativos manteve-se estável
entre 2012 e 2013, o que demonstra que o mercado não teve crescimento real no período.
O estudo aponta que as mudanças socioeconômicas ocorridas nos últimos anos têm levado o setor de segurança a se
adaptar, ajustando produtos e perfis operacionais. A afluência de mais pessoas à classe média e o crescimento da urbanização
estimularam os bancos a implantar novas agências, especialmente nas periferias das grandes cidades. Surgiram, também, mais
supermercados e mais shopping centers, alavancando os serviços de segurança privada, transporte de valores, gestão de caixas
eletrônicos (que demandaram ainda mais transporte de valores com os programas sociais do governo federal) etc. Outros
fatores de impacto foram:
• aumento da oferta de equipamentos eletrônicos, com redução de preços e substituição de mão de obra por tecnologia;
• maior demanda por escolta armada para transporte de cargas, causada pelo aquecimento do mercado de eletrônicos,
medicamentos e outros;
• aumento do risco de sequestro e consequente contratação de serviço de segurança pessoal;
• maior utilização de armas não letais.
Entre as ameaças presentes no setor, o IV ESSEG aponta a concorrência predatória (por vezes exercida por empresas irregulares e de baixa qualificação), pressão dos tomadores de serviço para a redução dos valores cobrados (em contraste com
o aumento da massa salarial), tributação excessiva e legislação deficiente, dificuldade no repasse dos gastos pela repactuação
de contratos (especialmente com órgãos públicos), desrespeito, por parte dos clientes, a cláusulas contratuais tais como data
de pagamento e reajustes.
Para combater a prática da segurança clandestina, a Fenavist lançou na Exposec 2014 um selo, criado em parceria com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para alertar o público em geral quanto aos riscos de contratação de empresas inidôneas para fazer segurança patrimonial. O selo traz o lema “Diga não à clandestinidade”.
O estudo apontou o crescimento da terceirização, fato observado tanto no Brasil quanto em outros países. Mais e mais
empresas têm seguido a tendência de terceirizar serviços para dirigir seus maiores esforços ao seu core business.
5

. BRASILIANO, A.C.R. Manual de Planejamento – Gestão de Riscos Corporativos. São Paulo: Editora Sicurezza, 2003.
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2.2 Avanços tecnológicos
Em matéria publicada em maio de 2014 pela Revista Segurança Inteligente, Selma Migliori, presidente da Abese - Associação
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, informou que tem sido grande o crescimento desse mercado.
O faturamento de 2013 atingiu R$ 4,6 bilhões, 10% a mais do que o faturamento de 2012. Migliori compara essa taxa ao crescimento do nosso PIB (produto interno bruto) em 2013, que avançou 2,3%. “Trata-se de um negócio em evolução constante.
Essa característica está ligada a vários fatores, incluindo a necessidade cada vez maior das empresas e das pessoas em dispor
de sistemas de proteção, controles de acesso e outras tecnologias relacionadas”, comenta a presidente.
Ao mesmo tempo em que cresce o mercado de sistemas eletrônicos de segurança, amplia-se também a área de segurança
da informação. Considerada, por longo tempo, responsabilidade exclusiva do setor de tecnologia da informação, e alvo potencial de hackers e de ameaças físicas de toda ordem, a cibersegurança tem se aproximado da segurança patrimonial.
A tendência de futuro não distante é que essas áreas se agreguem sob uma única coordenação, o que poderá incluir gestão
de riscos e criar, como resultado, uma cultura unificada de proteção a ativos materiais e imateriais. A informação digitalizada
está presente cada vez com mais força na vida das pessoas, trazendo novas facilidades, mas também novas ameaças. Lembramos
que existem também informações fora dos ambientes computacionais, impressas em papel ou em forma de conhecimento
armazenado nas cabeças das pessoas. Os profissionais de segurança têm muito a contribuir com a convergência das áreas,
desde que se preparem para o desafio.
2.3 Arquitetura e segurança
Tem sido cada vez mais praticado o planejamento da segurança patrimonial ainda durante o desenvolvimento do projeto de
construção de edifícios. Estudando as plantas, conhecendo a dinâmica futura do empreendimento juntamente com as equipes
de arquitetura e engenharia, o especialista ou consultor de segurança poderá colaborar nodesenvolvimento do projeto de
segurança integrado e na implantação do sistema de proteção mais adequado, apontando locais para os equipamentos e outros
aspectos que podem ser planejados previamente, evitando assim os remendos de última hora. A equipe de planejamento da
segurança entra em diferentes fases do projeto e atua de maneira mais intensiva no final.
Segundo Katia Moreira (2007) , o arquiteto, quando da elaboração do projeto, deve ter como prioridades básicas a estética
e a funcionalidade. Para ser funcional, um ambiente precisa ser também seguro. Moreira nos lembraque, na formação acadêmica
do arquiteto, tópicos como segurança ainda são abordados superficialmente. Entretanto, são notáveis as vantagens de se fazer
o projeto de segurança em paralelo ao processo de construção, desde as primeiras reuniões para a concepção da obra.
O triângulo do crime (Figura 1) nos mostra ser uma boa tática desencorajar criminosos. O estudo das intervenções na
implantação do modelo multidisciplinar denominado CPTED, termo que significa Crime Prevention Through Environmental
Design (prevenção de crime por meio do desenho ambiental), demonstra que é possível inibir atos criminosos por meio da
arquitetura. Realizar CPTED é trabalhar com o layout do ambiente para desencorajar atos criminosos, além de atuar na vulnerabilidade do local.
Na década de 1940, na Inglaterra, os administradores das cidades passaram a colocar mais luzes nas ruas, pintar fachadas,
coletar o lixo religiosamente, criar mais praças e ambientes abertos, com o objetivo de melhorar as condições de vida dos
habitantes. Um efeito inesperado foi que, nos locais tratados, havia queda do índicede criminalidade. Nos anos seguintes, a partir dessa constatação, começou-se a aplicar, dentro e fora da Inglaterra, o conceito de CPTED a diferentes tipos de ambiente,
desde empresas até centros comerciais e cidades. Lembramos que o criminoso segue uma lógica análoga à doempresário:
para dar início ao crime, calcula o retorno (lucro) e o risco (possíveis perdas) do empreendimento, visando obter máxima
rentabilidadecomos riscos assumidos na ação criminosa. O conceito de CPTED age diretamente nesse cálculo, desencorajandoocriminoso, enquanto promove a proteção de bens e pessoas em locais estéticos e agradáveis.
O desenvolvimento multidisciplinar que une arquiteto e gestor de segurança tem se mostrado um modelo bem-sucedido.
Muitos projetos arquitetônicos conciliam o sistema predial com os sistemas de segurança patrimonial, levando em consideração os riscos, ameaças e vulnerabilidades aos quais a edificação será submetida. Mais uma vez, o consultor de segurança, com
seus métodos e ferramentas, tem muito a contribuir.
3. Carreira

No ambiente empresarial, o desenvolvimento das carreiras costuma seguir certas etapas, conforme o tempo passa e o
profissional se aprofunda, tanto em experiência quanto em estudo. Percorrer o caminho entre ser trainee e ser master é tarefa
que exige muito esforço e dedicação. Ainda que a classificação entre os níveis varie de uma empresa para outra, pode-se estabelecer uma tabela como regra geral. Foi o que fizeram os consultores Homero Reis (Homero Reis e Consultores) e Melissa
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Campos (MCampos Consultoria) em matéria publicada no site empregos.com.br . Os autores ressaltam que a classificação
oferecida é apenas uma sugestão. Enfatizam que os candidatos a emprego não devem utilizar os títulos (trainee, júnior etc.), a
não ser que possuam o credenciamento formal de algum instituto. Mesmo com as ressalvas, o quadro é útil para o profissional
balizar-se e definir os passos que dará. Em resumo, é esta a classificação feita por esses consultores:
•
Trainee é o profissional com dois anos a dois e meio anos de experiência, recém-graduado, que realiza tarefas de
pouca complexidade em áreas específicas. Necessita de supervisão.
•
Júnior é um colaborador também recém-graduado, com até cinco anos de experiência, e exerce funções que não
demandam conhecimento profundo.
•
Pleno conta seis a nove anos de prática,tem pós-graduação, realiza atividades específicas que demandam conhecimento profundo. Um superior endossa suas decisões.
•
Sênior tem pelo menos dez anos de prática, é pós-graduado e gestor.Toma decisões e atua de maneira autônoma, com
base em seu próprio conhecimento e sua experiência. Coordena pessoas e projetos.
•
Master tem 15 anos ou mais de experiência, é pós-graduado e gestor, recebeu certificações em sua área, tem autonomia plena.
A tomada de decisão sobre os rumos da carreira é algo constante na vida de profissionais de qualquer área. Porém, mais
frequentemente, a reflexão e as grandes decisões de carreira ocorrem quando o profissional está em torno dos trinta anos
de idade, contando já uma década aproximadamente de experiência. Do ponto de vista da classificação que acabamos de ver,
estaria no nível pleno ou sênior.
Imaginemos um técnico de segurança pessoal ou instalador de equipamentos de segurança que tenha passado a supervisionar pequenas equipes, e então se encontre em uma encruzilhada: gosta de seu trabalho, mas nota que, apesar disso, sente-se
confinado. Sabe que seu mercado de trabalho oferece outras possibilidades e quer abrir novos horizontes. Em geral, entre a
escolha de novo caminho e a mudança efetiva se passam alguns anos de reflexãoe capacitação.
O profissional tem a opção de continuar na área técnica, enfrentando o desafio de conceber e executar cada vez melhor
o trabalho que já conhece bem. Até quando manterá o vigor físico para continuar fazendo segurança pessoal, ou subindo em
andaimes para instalar equipamentos? E se, mantendo-se como técnico, passar a gerenciar grandes equipes? Tais inquietações
costumam preocupar o indivíduo nessa fase da vida.
Se escolher o caminho da gestão, precisará ter grande domínio técnico, e não poderá deixar de conhecer administração
e gestão de pessoas. Nisso, a experiência prática pode ser uma grande escola, mas tem limites. A certa altura, será necessário
frequentar a academiapara adquirir o perfil demandado pelo mercado.
Um gestor de segurança poderá ter sob sua responsabilidade dezenas de gerentes, centenas de supervisores, milhares de
colaboradores. Como promover o comprometimento de todos eles com os objetivos de segurança? Desenvolvendo certas
capacitações essenciais, como: facilidade para tomar decisões, boa comunicação oral, pensamento crítico, maximização da
performance de outros ecapacidade de influenciar pessoas. Essas são as competências mais críticas apontadas em estudo realizado pela Universidade de Phoenix, Estados Unidos , em pesquisa junto à ASIS Foundation. Nessa lista nota-se a relevância da
capacidade de liderança. A formação escolar é indispensável nesse caso, e tambémtêm grande peso as características pessoais
e a experiência acumulada.
É na gestão de pessoas que pecam muitos profissionais dedicados e bem formados, por acharem que lidar com o elemento
humano é como lidar com as duas outras bases do tripé da segurança, que consiste em:pessoas; tecnologias; normas e procedimentos. Não conseguem ascender na carreira porque lhes faltam competências no relacionamento interpessoal. Falta-lhes
inteligência emocional para dialogar com pessoas de qualquer nível hierárquico, conhecedora ou não da área de segurança. São
indiferentes ao fato de que, por vezes, utilizar o idioma “segurês” é ficar falando sozinho.
4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ao buscar escola para se aperfeiçoar, o profissional de segurança verá que a oferta de cursos em nosso país é insatisfatória. Situação oposta ocorre na Espanha, Estados Unidos e Israel, com longa tradição em segurança. Nesses países, a oferta de
cursos de nível acadêmico é rica e diversificada.
No Brasil, os primeiros profissionais de segurança empresarial, que em grande parte vieram das fileiras militares, como
vimos, fizeram grandes esforços de aprendizagem para compreender o ambiente de negócios e a ele adaptar seus conhecimentos. O mesmo esforço foi despendido pelos profissionais que os sucederam. No começo da década de 2000, surgiram no Brasil
cursos universitários comqualidade internacional, que ensinavam a arte da administração paralelamente aos conhecimentos
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específicos da segurança. Muitos profissionais com dez a vinte anos de profissãovoltaram a frequentar, então, a academia. Ganharam com isso a profissão e o mercado.
Em nível médio, segundo o levantamento do IV ESSEG citado anteriormente, a quantidade de cursos para formação de
vigilantes cresceu 36,5% em 8 anos, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. Tais cursos oferecem, além da formação
técnica de novos vigilantes, reciclagem e adaptação a novas tecnologias e novos equipamentos. O Senac, por exemplo, oferece
cursos para instalação de equipamentos (alarme, câmera, sistema de incêndioetc.).
Quanto ao nível superior, de 1997 a 2005, só havia no Brasil cursos de pós-graduação. Atualmente a demanda reprimida
para pós-graduação foi atendida, e sua oferta diminuiu sensivelmente. Em movimento complementar, nos últimos 10 anos
começaram a surgir cursos de graduação, com três anos de duração, que formam tecnólogos de administração com aperfeiçoamento em segurança. Os tecnólogos podem fazer pós-graduação lato senso, que são as especializações e os MBAs. Infelizmente, nem todas as instituições dedicadas à formação de tecnólogos têm tradição de qualidade no ensino. Como resultado,
nem todas posicionam no mercado profissionais bem preparados. A carência de mão de obra lhes garante colocação, porém
esse quadro desfavorece a imagem da categoria. Estima-se entre 50 e 70 o total de cursos no Brasil, incluindo graduação e
pós-graduação. Espera-se que nos próximos anos o mercado se equilibre conquistando níveis internacionais de qualidade e
mais cursos oferecidos.
Em relação a trabalho e carreira, como as diretrizes na área de segurança patrimonial são pouco abrangentes, a profissionalização vem ocorrendo de maneira lenta, por meio de indicações, do famoso boca a boca e iniciativas mercadológicas
ineficientes. São poucos os consultores que deram o salto e se perceberam como empresas, tratando de maneira adequada e
sistemática sua visibilidade diante do mercado. À falta da postura de empresário, o crescimento da carreira é lento e sujeito a
grandes oscilações. Falta a muitos de nossos profissionais a consciência de que investir tempo em marketing é tão importante
quanto deter-se em atualização ou investir na própria execução do trabalho junto ao cliente.
Ainda ocorrem situações indesejáveis em que o consultor de segurança, não entendendo a finalidade de sua atuação,
prejudica o desempenho da empresa criando sistemas de proteção não condizentes com os critérios de risco do negócio,
seus fatores críticos de sucesso e objetivos estratégicos. Entre os clientes, há uma forte mudança em andamento, da visão
estreita -- meramente colocar vigilantes na porta, distribuir câmeras e preparar um manual de procedimentos-- para a visão
mais abrangente e atual da segurança. Talvez seja só uma questão de tempo: assim como por volta do ano 2000 passou a haver
cursos de pós-graduação em gestão de segurança empresarial no Brasil, certamente as necessidades do mercado levarão à
proliferaçãode cursos universitários exclusivos para prevenção de perdas e gestão de riscos. Cresce a demanda por profissionais de segurança que saibam dialogar com os gestores da organização, como gerentes, diretores, presidentes.
Além da formação em administração e atualização tecnológica, o mercado está buscandonos profissionais a conciliação de
segurança física com segurança de TI, bem como capacidade de atuar junto a arquitetos e engenheiros já nas primeiras reuniões
de projeto para construção de edifícios a serem utilizados por diferentes tipos de organização. As grades atuais dos cursos de
formação deixam a desejar nesse sentido.
5. PERSPECTIVAS DE FUTURO

As organizações lidam com riscos físicos, operacionais, riscos de computação e outros. Em geral, os gestores dessas áreas
têm formação universitária, seja em administração, finanças, informática ou segurança patrimonial. Todos esses precisarão se
dedicar à formação continuada para adquirir as capacitações que lhes faltam para exercer a gestão integrada de riscos.
Além disso, alguns riscos são cruzados, ou seja, risco potencializando a ocorrência de outros riscos. Por exemplo, o risco de
invasão de áreas privativas da empresa potencializa o risco de furtode informações confidenciais. Porém, atualmente, cada um
desses eventos está sob um guarda-chuva diferente: o gestor de segurança corporativa cuida da prevenção de invasões e danos
ao patrimônio, o gestor de segurança de informação cuida da proteção de dados, o gestor de riscoscuidados riscos globais,
financeiros, políticos etc. Desenha-se uma tendência, nas grandes empresas, para fazer convergirem as áreas de segurança de
informação e segurança física. Mas não apenas essas duas áreas mostram tendência a se aglutinarem.
No futuro, certamente, um único profissional irá liderar a gestão de riscos da organização: operacionais, físicos, lógicos e até
estratégicos. Será também o responsável pelas áreas que irão elaborar políticas e planos de gestão de riscos, de emergência,
contingência, recuperação, entre outros projetos globais de segurança.
O fato é que não estamos atendendo às necessidades de perfil para segurança empresarial. As lacunas estão aparecendo,
as empresas estão desenhando cargos e as oportunidades estão surgindo. Afinal, todos os riscos estão na empresa, não existe
fronteira entre o risco físicoe o lógico. Cada especialista precisa aprender muito sobre a área de outros especialistas, mesmo
que isso demande esforços de capacitação e volta à academia. A grande questão é a carência de profissionais capacitados e
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preparados para assumir as responsabilidades de um gestor global de riscos. A dinâmica do mercado de segurança empresarial
certamente trará mudanças na oferta dos cursos de nível universitário. É um momento de grandes oportunidades para os
profissionais de segurança.
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Os Desafios da Implantação de Um
Contrato de Serviços de Vigilância
Tatiana Pereira Chelest Miras Diniz, CPP, ASE
RESUMO

Um posto de serviços, seja ele novo ou uma ampliação, terá início já nas tratativas que antecedem o fechamento do contrato.
RFQs e RFIs (explicar a sigla logo ou deixa onde está?) bem elaboradas, visitas técnicas, esclarecimento de dúvidas, boa
análise custo x benefício, preocupação com a longevidade do contrato e com o bem estar dos funcionários são itens que influenciarão diretamente na qualidade da prestação de serviços.
Contratar vigilância é muito mais que cumprir exigências legais. É proteger vidas e cuidar o patrimônio. É mitigar perdas.
É poder estar a frente das ameaças.
Tudo isso só será possível se o contrato for bem negociado e prever todas necessidades do serviço.
O texto a seguir mostra pontos críticos desta negociação e como abordá-los para que todos sejam contemplados.
OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

1-

Fase Pré Contratual

O sucesso de um contrato de vigilância depende de uma séria de fatores ligados direta ou indiretamente aos serviços que
serão prestados.
Negociações claras e contratos bem elaborados são fundamentais e, sem isso, mais cedo ou mais tarde, haverá problemas.
Ética, bom senso e profissionalismo, são requisitos indispensáveis a todos envolvidos na negociação.
RFIs (Request For Information)1 devem ser respondidas com absoluta exatidão.
RFQs (Request For Quotation)2 devem ser claras e completas. Em muitas cotações alguns itens são deixados em aberto,
dando margem a dupla interpretação. Deve-se levar em consideração, no mínimo, os seguintes itens:
• Escala de serviço – devem ser seguidas as escalas descritas em convenção coletiva, com 44 horas semanais e, no máximo 2 horas extras diárias, contemplando ainda a escala 12x36.
• Benefícios – deve contemplar, no mínimo, os exigidos por convenção coletiva, porém, caso haja necessidade ou conveniência de benefícios superiores aos de convenção, a negociação deve ocorrer antes do contrato;

. Request for Information (RFI) – Solicitação de Informação - é um processo de negócio padrão, cujo objectivo é recolher informações por escrito
sobre as capacidades de vários fornecedores. Normalmente, segue-se um formato que pode ser usado para fins comparativos. Um RFI é usado principalmente para reunir informações para ajudar a tomar uma decisão sobre quais as medidas a tomar em seguida .Traduzido de: https://en.wikipedia.
org/wiki/Request_for_information
1

2
. Request for Quotation (RFQ) - é um processo de negócio padrão, cujo propósito é convidar fornecedores em um processo de licitação para licitar
produtos ou serviços específicos. Um RFQ normalmente envolve mais do que o preço por item. Informações como as condições de pagamento, nível
de qualidade por item ou duração do contrato é possível ao ser solicitado durante o processo de licitação. Para receber cotações corretas , solicitações
de cotação , muitas vezes incluem as especificações dos itens / serviços para garantir que todos os fornecedores estão oferecendo o mesmo item /
serviço. Logicamente, quanto mais detalhadas as especificações , mais precisa a citação será e comparável a outros fornecedores. Outra razão para
ser detalhado no envio de uma solicitação de cotação é que as especificações podem ser usadas como prova legal vinculativa para a fornecedores.
Traduzido de: https://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_quotation
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•
•

Considerar escala de revezamento, coberturas de folgas, férias, afastamentos, etc;
Intervalo intrajornada - repouso para alimentação, é um item que sempre causa desgaste entre contratantes e contratados, com reflexo na eficiência e motivação dos vigilantes.

De acordo com o art 71 da CLT - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de duas horas.
Contratos onde os vigilantes devem permanecer no posto ininterruptamente (respeitando a carga horária máxima prevista), devem contar com vigilantes “almocistas”.
Na proposta deve estar claro qual o efetivo do posto e quantos são designados apenas para folgas e horários de intervalo.
• Deve ser levado em consideração se os vigilantes deverão trabalhar aos sábados, domingos e feriados, o que impactará diretamente no custo do contrato, pois conduções e vale refeição são calculados por dia trabalhado. O custo dos
feriados é alto nos contratos, portanto, seu computo deverá ser discutido de forma abrangente, levando-se em conta
os feriados nacionais, Estaduais e municipais, bem como os pontos facultativos;
• Uniformes são outro item a se considerar. As empresas de vigilância devem usar uniformes aprovados pela Polícia
Federal, porém, dentro do aprovado, há uma gama de variações que não impactarão nas formalidades da Lei, mas sim,
fortemente na imagem do funcionário e, consequente na imagem da empresa que o contrata (tanto contratante quanto
contratada). Uma empresa pode aprovar um uniforme pode ser aprovado com calça e camisa pretas, coturno, fiel e
cobertura, mas pode variar a qualidade destes itens, sem alterar o uniforme. Como exemplo podemos citar o fato de
um empresário ter, em sua indústria, um vigilante contratado de determinada empresa de vigilância, com determinado
uniforme, porém, ao passar na frente de um luxuoso shopping center, esse empresário observa que o vigilante do shopping trabalha para a mesma empresa que lhe presta serviços, mas este está com um uniforme muito mais imponente
do que o vigilante que está em sua indústria. Isso ocorre porque para um mesmo uniforme aprovado, pode haver diferença na qualidade do tecido com que o uniforme é feito, na qualidade do coturno (variando altura, material, brilho
etc), na cobertura que pode ser bem simples, de tecido, ou mais elaborada, com feltro, mantendo-a mais estruturada.
Da mesma forma que uma roupa de grife custa muito mais que uma roupa simples, os uniformes mais bem cortados e
com materiais de maior qualidade e imponência custam muito mais do que os mais simples e ambos podem ser usados
pela mesma empresa, no mesmo posto ou em postos diferentes. Portanto, ao se contratar um serviço de vigilância deve-se analisar se há a necessidade de um pessoal vestindo fardas acima da média, ou se todos poderão usar o uniforme
padrão. Se um vigilante vai ficar na recepção de um prédio comercial luxuoso, suas vestimentas devem estar de acordo
e isso deve ser discutido. Se o vigilante for ficar dentro de uma guarita de forma que não seja visto, deve estar vestido
de forma adequada, mas sem a necessidade de itens que encareçam o contrato desnecessariamente. Os uniformes também devem proporcionar, sempre que possível, o bem estar do vigilante. Devem ser usados tecidos que não esquentem
demais no verão e que aqueçam no inverno. Em locais mais sujeitos a intempéries, é ideal que o vigilante use coturnos,
ao invés de sapatos e fardas ao invés de ternos, para que possam se abrigar melhor e tenham maior facilidade para
lavar os uniformes.Todos estes custos diferenciados impactam o valor do contrato e devem ser analisados caso a caso.
Em muitos postos vemos vigilantes vestidos em total desacordo com o posto, o que muitas vezes se deu por falta de
adequação na RFQ e nas negociações contratuais.
• Vestiários com armários, refeitórios com mesa e equipamento para aquecer a refeição devem estar disponíveis aos
funcionários. Na negociação deverá estar claro de quem será a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos.Tudo
isso influencia no custo e deverá estar disponível no posto. O que irá variar é apenas se o custo será diretamente do
contratante ou se deverá ser repassado pela contratada em sua cotação. Quanto ao refeitório, ele poderá até não
existir, uma vez que os vigilantes podem receber vale-refeição caso a refeição não seja fornecida no posto de serviços,
porém, isto deve estar claro na negociação e desde que haja local próximo onde os vigilantes possam utilizar o vale
refeição. Disponibilização de banheiros limpos e bebedouros são indispensáveis.
• Desvio de função: há uma tênue linha diferenciando o vigilante do porteiro. Muitas vezes se tenta burlar a legislação
e dar ao porteiro as funções do vigilante. O que difere um de outro são as atividades a serem desempenhadas e, em
alguns casos, exigências legais. Por isso, devem ser descritas, antes da contratação, as funções dos funcionários contratados, bem como as responsabilidades da empresa contratada, para que se defina o profissional a ser contratado. Colocar
porteiros desempenhando atividades de vigilância, mais cedo ou mais tarde acarretará condenações altas na justiça do
trabalho, isso sem falar na vulnerabilidade em que será colocado o posto de serviço devido a contratação de um funcionário cujo custo será menor, porém o desempenho estará aquém do necessário. Importante lembrar que a vigilância
é uma profissão regulamentada.Vigilantes e empresas de vigilância são fiscalizados pelos órgãos de Polícia Federal.
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•

•

Adicionais – está claro que o adicional de periculosidade deve ser pago a todos os vigilantes, mas, de qualquer forma,
esta informação deve estar clara na negociação. Porém, mais importante que isso, é a informação na RFQ, se há necessidade de pagamento de outros adicionais, dependendo do negócio da contratante, ou da área de trabalho. Muitas
vezes a empresa de segurança, na visita feita, não consegue visualizar algumas características específicas do cliente, por
isso, importante constarem na RFQ.
Tecnologia – um posto de serviço depende de homens, equipamentos e normas. O número adequado do efetivo deve
ser analisado em conjunto com os equipamentos que serão instalados. Alarmes, CFTV, controle de acesso, monitoramento, proteção perimetral, etc, devem ser pensados posto a posto. Muitos sinistros podem ocorrer por falta da
instalação de alguns equipamentos, ou pela falta de manutenção. A quantidade de funcionários será maior ou menor
dependendo dos equipamentos instalados. O nível de segurança será maior ou menor dependendo de sua instalação.
Portanto, a instalação de equipamentos deve ser amplamente discutida na fase pré contratual, até porque, alguns deles,
farão com que passem a incidir adicionais sobre a mão de obra (vigilante monitor de segurança eletrônica, vigilante
condutor de veículos motorizados, vigilante operador de monitoramento eletrônico, auxiliar de monitoramento eletrônico, etc).

Como se pode ver, vigilância é um serviço que não pode ser tratado como comoditie. Há uma série de fatores a serem
observados e negociados para que o nível de serviço entregue esteja de acordo com o necessário e o esperado.
As propostas recebidas devem ser analisadas uma a uma, de forma a se identificar as diferenças positivas e negativas em
cada uma delas.
Devem ser permitidas, e até mesmo exigidas, visitas técnicas para a elaboração da posposta. Qualquer proposta de vigilância feita sem a respectiva visita técnica será superficial e demonstra falta de comprometimento do contratante, caso não
a solicitou ou não a permitiu e do contratado, caso tenha se recusado a fazer ou atenha elaborado e proposta mesmo se o
contratante não permitiu a visita.
Após todas as negociações, feitas com base na RFI/RFQ e de acordo com os princípios éticos de ambas as partes e a legislação aplicada no país, passamos a fase de análise e assinatura do contrato.
Um importante ponto a ser analisado são os ditos contratos pré-formatados entregues pela contratante à contratada.
Muitas vezes são contratos genéricos, redigidos como se a contratação da construção da obra de uma quadra de esportes,
pudesse seguir as mesmas premissas da contratação de um serviço de vigilância. Contratar um serviço com início, meio e
fim, onde o trabalho final pode ser visto a olhos nus e com data marcada, é bem diferente da contratação de um serviço que
visa a proteção de vidas e do patrimônio, onde não há meio e fim, mas sim uma prestação de serviços contínua, onde pessoas
arriscarão suas vidas para a proteção da vida de outros, onde os erros são facilmente notáveis e os acertos, muitas vezes não
são notados ou não podem ser mensurados.
Antes do fechamento do contrato, o departamento operacional, munido da proposta, deve ir ao posto onde serão prestados os futuros serviços para verificar se tudo o que foi exigido na RFQ e oferecido pelo departamento comercial pode
ser implantado nos termos ali constantes, ou se há necessidade de adaptações e investimentos maiores. O ideal é que o departamento operacional faça duas visitas, uma inicial, antes do oferecimento da proposta e a final, após todas as negociações
e antes da assinatura do contrato. A cada solicitação nova, o operacional deve ser contatado pelo comercial para detalhes. A
quantidade de questionamentos do comercial ao operacional irá variar dependendo do conhecimento que o comercial tiver
das atividades da empresa. Gerentes de vendas com curso relacionado a segurança e experiência, terão menos necessidade de
contato com o operacional, o que irá variar de empresa para empresa e de profissional para profissional.
2 – CONTRATO

É fundamental que o posto inicie após o contrato assinado. Estamos falando de um serviço com atividades específicas e
críticas. Iniciar um serviço, mesmo que seja ampliação de posto, sem o devido contrato, pode trazer sérios riscos a ambas as
partes. Além disso, já podem haver desentendimentos desde o início caso as responsabilidades de cada um não estejam devidamente descritas ali.
O contrato de deve ser analisado por advogado especialista em contratos e com conhecimento do mercado de segurança.
No contrato devem contar:
a) Escala: qual escala deverá ser seguida? Haverá folguista? Qual o horário de trabalho de cada turno?
b) Refeições: Quem fornecerá as refeições? Será fornecido vale refeição ou os vigilantes irão fazer suas refeições no
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restaurante da contratante? Qual o horário da refeição? Haverá cobertura do horário de refeição ou o posto ficará desguarnecido? Ou será coberto por funcionário da contratante? No caso do fornecimento de vale-refeição, há local próximo onde o
funcionário pode comprar sua refeição pelo preço do tíquete fornecido? Há refeitório com micro-ondas ou marmiteiro que o
vigilante possa usar? Há variação entre o tipo de refeição para os turnos manhã/tarde/noite? Há fornecimento de refeição em
todos os turnos, inclusive a noite?
c) Vestiário: a quem ficará a responsabilidade sobre os vestiários? A contratante fornece o espaço e a contratada fornece
os móveis? A contratante fornece espaço e móveis? Será um espaço exclusivo para os vigilantes ou será compartilhado com os
funcionários da contratante? Será compartilhado com outras terceirizadas? Quem fará a limpeza? Quem fornecerá os cadeados?
d) Responsável pelo contrato: apesar de não parecer, este é um item crítico. Informações sobre os serviços de vigilância e
ações relacionadas a vigilância não podem ser tratadas com qualquer um dentro da empresa. Deve haver um gestor do contrato, a
quem a empresa de vigilância irá se reportar diretamente. O nível hierárquico do responsável pela gestão do contrato dependerá
do nível de criticidade dele. Contratos mais simples poderão ter como contato direto pessoas com nível operacional, contratos
mais complexos deverão se reportar diretamente a diretoria, vice-presidência e até a presidência ou proprietários.
e) Responsabilidades da contratante: alguns exemplos – Pagar a fatura da data acordada. Recolher os impostos retidos
em fonte. Fornecer cópia dos impostos recolhidos. Cópia simples ou autenticada? Fornecer refeitório e vestiário (vide item d)?
Fornecer local para guarda de armas, caso necessário? Comprar e instalar cofre para guarda de armas? Solicitar substituição
de funcionários que não estejam de acordo com o esperado para o posto?
f)
Responsabilidades da contratada: Fornecer pessoal. Quantos postos? Quais cargos? Fornecer quais benefícios? Fornecer móveis para vestiário (vide item d)? Fornecer armamento e coletes? Comprar e instalar cofre para guarda de armas? Substituir pessoal? Em quanto tempo? Supervisão? Entregar cópia de impostos recolhidos, folha de pagamento, fichas de registro?
g) Análise de risco, plano de emergência, normas e procedimentos: ficarão a cargo de quem, contratante ou contratada?
Em qual prazo deverão ser entregues? Quem irá aprova-lo? De quanto em quanto tempo serão feitas revisões?
h) Reajuste: via de regra, os reajustes dos contratos de vigilância se dão pelo percentual fixado no dissídio da categoria
com seus devidos impactos e ainda outros itens que influenciem diretamente na folha de pagamento e no recolhimento de
impostos. Isso deve estar claro em cláusula contratual e ser cumprido. Fica claro que pequenas negociações em fase de reajuste são aceitas e fazem parte do negócio, porém, algumas vezes, a empresa contratante se recusa a cumprir esta cláusula, sem
atentar que, em média, 90% do contrato está atrelado a valores relativos a mão de obra e impostos, portanto, se não houver
repasse, fica inviável a continuidade do contrato, colocando em risco, inclusive, os vencimentos dos funcionários.
i)
Seguros: o seguro de vida é obrigatório e deverá ficar a cargo da contratada, bem como o convênio médico, caso não
seja substituído por cesta básica. Já o seguro de responsabilidade civil é importante, mas não obrigatório. Deverá estar claro
que está contemplado ou não (o que já deve ser solicitado nas RFI e RFQ);
j)
Tecnologia: como citado anteriormente, a efetividade de um serviço de vigilância depende do trinômio, homens, tecnologia e normas. Dessa forma, deverão estar claros quais os equipamentos são necessários para que um nível adequado de
segurança possa ser mantido. Alarmes, CFTV, controle de acesso, monitoramento etc., devem ser levados em conta. Quem os
comprará? Quem os instalará? Como serão distribuídos os custos de manutenção? Quem os irá operar? Deve ser levado em
consideração que muitos riscos podem ser minimizados quando há o uso adequado de equipamentos.
k) Prazo de implantação: o prazo de implantação de posto é de suma importância para a qualidade da implantação. Fechar
o contrato em um dia e quere que seja implantado poucas horas depois coloca em risco contratante e contratada. O departamento de RH não terá tempo de fazer o processo seletivo adequado, o que poderá comprometer a qualidade dos vigilantes
contratados. Não haverá tempo suficiente para treinamento, recolha e conferência adequada de documentos, etc. Por isso, o
prazo para implantação de um posto deverá ser de, no mínimo, 15 dias. O processo licitatório deverá ser planejado para que
contemple este prazo. No caso de contratos emergenciais, cuja implantação deverá se dar em prazos menores, deverá ser
agilizada o máximo possível a negociação e o contrato, para que o impacto possa ser menor.
l)
Demais itens: qualificação de contratante e contratada, bem como dos responsáveis legais, responsabilidade pelo recolhimento de impostos, prazos, penalidades, multas contratuais, rescisão, foro, deverão estar claros também.
3 - IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO

Até agora estávamos falando de negociações de fases anteriores a implantação de um posto, porém, elas serão primordiais
para uma implantação tranquila e para o sucesso do contrato.
Se até aqui houver profissionalismo de ambas as partes e todo o processo licitatório puder ser aprovado pelos departa143
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mentos de compliance3, podemos então dar início a implantação do posto e a prestação dos serviços.
Se o contrato foi bem negociado e já está assinado, a implantação do posto será tranquila, na medida do possível e das
especificidades do posto.
Cada departamento terá suas responsabilidades, estando claro que todas elas estão inter-relacionadas. Portanto, a integração entre os departamentos deverá ser como a de uma orquestra. Formulários, softwares e processos devem ser desenvolvidos para este fim.
3.1 – Responsabilidades de Cada Departamento
a) Jurídico: o Departamento Jurídico (próprio ou terceirizado) deverá ter analisado o contrato antes do fechamento.
Após o fechamento, caberá a ele acompanhar mudanças necessárias caso haja modificações legislativas que possam nele impactar. Pode haver ainda decisões judiciais que exijam modificações em contratos isolados ou de forma global. Durante toda
a implantação do posto e a vigência do contrato, o departamento jurídico deve ser sempre acionado para tirar dúvidas que
possam surgir de forma a não deixar que a dúvida se torne demanda jurídica por falta de ação preventiva, ou até mesmo corretiva, desde que tempestiva.
b) Comercial: ainda na fase de negociação, dependo da possibilidade maior ou menor de fechamento do contrato, o
Departamento Comercial deve informar o Departamento de Recursos Humanos sobre a possibilidade de fechamento de
determinado contrato, já passando informações principais como, quantidade de postos, cargos e horários de trabalho, para
que o RH já se coloque em alerta e para ir pré-selecionando possíveis candidatos, podendo, inclusive, deixar prontas análises
comportamentais e de vida pregressa.
Fechando o contrato o Departamento Comercial deve, imediatamente, entregar ao RH, ao Comercial, aos Departamentos
Pessoal e Financeiro, em formulário próprio (impresso, por e-mail ou on-line), as informações para que possam dar andamento
às ações de responsabilidade de cada um;
c) Recursos Humanos: assim que receber a confirmação do fechamento do contrato deve efetivar a contratação dos
funcionários pré-selecionados, de acordo com as características, exigências e benefícios do contrato. Entregar os documentos
para o Departamento Pessoal o mais breve possível;
d) Departamento Pessoal: deverá efetivar o registro de todos os funcionários antes que sejam encaminhados ao posto.
Providenciar laudos de Segurança e Saúde do Trabalho (PPRA/PCMSO, exames admissionais, psicológicos e outros exigidos
em contrato). Separar documentação que deverá ser encaminhada a contratante, de acordo com o que consta em contrato.
Encaminhar os vigilantes para treinamento;
e) Compras: todo novo contrato exige a aquisição de insumos e equipamentos, entre eles, veículos, rádios, armamento,
ombrelones etc. Aquisição deve ser feita de forma que o posto já se inicie com os equipamentos necessários;
f)
Técnico: caso haja necessidade de implantação de equipamentos como alerta vigia, câmeras etc., o departamento
técnico deve providenciar solicitação de compra e instalação dos equipamentos;
g) Operacional: deve estar pari passu4 com o comercial, para que possa saber exatamente o que e como deve ser implantado. Logo após o fechamento do contrato e do RH ter feito as contratações, deverá providenciar a adequação do treinamento com as características do posto. Deverá levar e apresentar os funcionários no posto e aos responsáveis e acompanhar
a implantação por diversos dias seguidos. Posteriormente, irá acompanhar o dia-a-dia do posto, verificando suas necessidades
e tomando as providências devidas, encaminhando as demandas a cada departamento para a devida solução, o mais rápido
possível. Braço (ou coração) do Departamento Operacional, a supervisão deverá ser atenta e ativa, para que se adiante aos
problemas e verifique as necessidades do posto constantemente.
h) Financeiro: deve receber, imediatamente após o fechamento do contrato, dados para envio de fatura, caso contrário,
Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou
inconformidade que possa ocorrer. O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma
instrução interna, um comando ou um pedido. https://pt.wikipedia.org/wiki/Compliance
4.
Pari passu é uma expressão latina que significa “em igual passo”, “simultaneamente”, “a par”, “ao mesmo tempo”,e, por extensão, comumente
utilizado no jargão jurídico no sentido de “proporcionalmente; em passo igual; sem preferência” ou em igualdade de condições, de modo que todas
as partes sejam tratadas da mesma maneira, conformeBlack’s Law Dictionary, 8ª ed., 2004 (“proportionally; at an equal pace; without preference”).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pari_passu
3.
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corre-se o risco de ocorrer a prestação de serviços sem a devida cobrança.
i)
Qualidade/compliance: deve verificar, desde o início, se o contrato (documento e posto implantado), estão atendendo
aos padrões de qualidade da empresa, bem como, se todas as exigências legais estão contempladas.
O uso de tecnologia, facilitará a implantação do posto. Um edifício com cadastro biométrico de todos os moradores já
implantado e em perfeito funcionamento, terá implantação e nível de segurança muito mais elevado que o de outro sem este
equipamento, já que neste, o porteiro terá que conhecer morador por morador. No condomínio com a biometria, os próprios
moradores abrem os portões, sem risco de aberturas indevidas dos porteiros, por falta de conhecimento dos moradores.
Conforme citado no item “b” deste título, a troca de informações entre os departamentos pode ser por formulário impresso ou on-line, via ferramenta ERP5 (Enterprise Resource Planning). De qualquer forma, mesmo havendo o uso do software,
é válida a primeira comunicação via formulário impresso ou e-mail, para que todos se atendem, de imediato, ao novo contrato
e acessem a ferramenta para inserir as informações de sua responsabilidade.
Para terminar, vale lembrar que os dias atuais cobram a preocupação com o bem estar do funcionário. Funcionários com
uniformes adequados, refeitórios limpos e bem montados, guaritas com móveis que contemplam as normas de ergonomia, sem
cargas horárias excessivas e com tratamento humanizado, trabalham mais satisfeitos e tem sua saúde preservada, diminuindo
abstenções, afastamentos e, aumentando sua produtividade. Com certeza isto se reverte em forma de maior segurança no
posto de serviço e maior lucratividade para a empresa, tanto direta como indiretamente.
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5
. ERPs são softwares que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. Em termos gerais, sistema ERP é
uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa possibilitando a automação e armazenamento
de todas as informações de negócios; o ERP possibilita um fluxo de informações único, contínuo e consistente. O sistema ERP é composto por módulos
integrados entre si, a partir de uma base de dados única e não redundante; cada módulo contempla uma área da empresa e sua integração permite
entender os processos que evolvem a operacionalidade do negócio, servindo de apoio à tomada de decisões de todos os setores e quebrando barreiras
impostas pelas estruturas departamentais. http://www.pwi.com.br/blog/o-que-e-sistema-erp/
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Qualidade na Segurança de Eventos
Teanes Carlos Santos Silva, ASE
Pergunto: Para ter ou assegurar uma boa qualidade da segurança em eventos, deve-se definir o escopo da prestação dos
serviços de vigilância patrimonial com o cliente, ou seja, entender o que ele espera como resultado da segurança, ou simplesmente fornecer o que foi pedido?
Para você leitor, responder a esta pergunta, sugiro que leia este artigo até o fim, posicionado-se como contratante e tomador, pois temos sempre os dois lados.
Para falar em qualidade, é necessário definir o conceito, refletindo que, geralmente, a qualidade é subjetiva e está relacionada diretamente às percepções de cada indivíduo.
a) Para Crosby (1994, p.206), “A função da qualidade deve trabalhar com todas as demais funções da companhia para
ajudar a instalar um sistema de medição e registro, de modo a nunca ser surpreendida em termos de não cumprimento”.
b) “Qualidade é a adequação ao uso. É a conformidade às exigências”. Esta é a definição técnica estabelecida pela ISO
– INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION, situada na Suíça, responsável pelas normas de Qualidade em
diversos setores no mundo inteiro.
c) Um determinado nível de qualidade de serviço, comparado ao nível suficientemente elevado dos seus concorrentes
– isso, do ponto de vista de seus clientes –, certamente vai lhe permitir cobrar um preço mais alto pelo serviço oferecido,
conquistar uma participação de mercado acima do que seria considerado natural, e/ou obter uma margem de lucro maior do
que a de seus concorrentes (ALBRECHT, 2003, p.13). No ponto de vista da Albrecht, é possível ofertar um produto ou serviço
de qualidade superior, porém, o cliente pagará por isso. Na prática, pode-se ter diferencial para clientes que não se incomodem
em pagar por isso.
d) “Qualidade em serviços pode ser defendida como o grau em que as expectativas do cliente são atendidas/excedidas
por sua percepção”, (GIANESI, 1996, p.196).
Como base nos conceitos, percebe-se que é fundamental a gestão, o planejamento e o gerenciamento da qualidade, sendo
importante a criação dos indicadores, de forma a medir se os resultados foram alcançados ou não.
1 - PASSOS PARA O PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

De acordo com Juran (1992, p.15), para se planejar a qualidade, deve-se seguir os passos adiante:
a) Estabelecer metas de qualidade.
b) Identificar os clientes e suas necessidades.
c) Desenvolver as características dos produtos que atendam às necessidades dos clientes.
d) Desenvolver processos que produzam os produtos com suas características.
e) Estabelecer controles dos processos e transferir os planos resultantes para a operação.
2 - METAS DE QUALIDADE

Meta é algo que se deseja alcançar e, normalmente, é expressa por um nome, um número a ser alcançado e o tempo para
que isso aconteça.
Por exemplo: se você pesa 100 kg e pretende emagrecer, uma boa meta seria:
1) Um nome: Redução de Peso;
2) Um número a ser alcançado: 30 kg de perda ou redução;
3) O tempo para que aconteça: 6 meses.
Observe que, para alcançar sua meta, você teria que reduzir 5 kg por mês. Se o tempo fosse de 30 meses, você teria que
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reduzir 1 kg por mês.
As metas de qualidade, para o planejamento da qualidade, seriam aquelas obtidas do “planejamento estratégico”, da “missão” e da “visão” da empresa.
O “planejamento estratégico” deve considerar, obrigatoriamente, a política de qualidade da empresa, e esta, por sua vez,
contém os objetivos e métricas.
A “visão” representa o ponto onde a empresa gostaria de estar no futuro, e a “missão” é o hoje, o que realmente se faz,
isto é, o propósito da existência do negócio.
Como exemplo de metas estratégicas de qualidade da segurança em eventos, podemos citar:
1) Realizar pesquisa de satisfação, no mínimo, com 95% dos clientes de cada evento;
2) Registrar 100% das ocorrências, reclamações, sugestões e críticas nos eventos;
3) Reduzir o número de reclamações de clientes em 80% dos eventos;
4) Reduzir as perdas com rotatividade e absenteísmo em 90%, por exemplo, em quatro anos;
5) Melhorar em 90% o atendimento dos vigilantes aos clientes em seis meses;
6) Adequar a postura dos vigilantes em 85% nos próximos 6 meses;
7) Padronizar o uniforme dos componentes da segurança em 75% nos próximos 90 dias;
8) Melhor a qualidade das refeições entregues aos vigilantes em 80% em 4 meses;
9) Treinar 95% das equipes de vigilantes no sistema “Uso Progressivo da Força” em 6 meses;
10) Capacitar 100% dos vigilantes com um curso de extensão em grandes eventos nos próximos 8 meses;
11) Assegurar a contratação de vigilantes com curso de extensão em grandes eventos em 100% dos eventos;
12) Atender, na íntegra, as legislações, especialmente a Portaria 3233/2012 DPF e a Lei Federal 7102/1983.
3 - IDENTIFICAR NECESSIDADES E/OU EXPECTATIVAS

Descobrir as necessidades e expectativas dos clientes é essencial e, entre alguns métodos que podem ser utilizados para
essa finalidade, podemos destacar:
a) Fazer pesquisas.
b) Ser um cliente.
c) Observar o comportamento dos clientes.
d) Simular o uso pelos clientes.
Em tempos tecnológicos as necessidades dos clientes estão sempre mudando, portanto, total atenção deve ser dada a
esse aspecto. Um exemplo é a utilização de sensores ou câmeras de segurança para contagem da entrada e saída de pessoas,
gerando, assim, um alarme quando chegasse ao limite da ocupação do local. Aqui você deve estar pensando: se foram vendidos
9.000 ingressos e o local tem alvará para 9.000 pessoas, como seria possível a entrada de mais pessoas, além desse limite? Ora,
não podemos nos enganar! As fraudes existem e, dessa forma, não se pode simplesmente acreditar que tudo vai funcionar
conforme planejado. É imperativo assegurar o atendimento da legislação com controles fortes e transparentes.
4 - DESENVOLVER AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

No quesito desenvolvimento dos serviços de segurança em eventos, podemos adotar os seguintes itens:
a) Padronização – que permite a escolha ofertada aos clientes dentro de padrões definidos.
b) Medição – transformar em números as principais características. É o método mais eficaz para garantir a precisão e o
entendimento por parte dos clientes.
Nesta fase, também pode ser feita a análise da concorrência, para uma melhor avaliação do posicionamento do serviço no
mercado.
Como exemplos de medição com vantagem competitiva temos: número de furtos por cliente ou número de reclamações
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por cliente; ou, ainda, número de seguranças disponibilizados por cliente.
5 - PROCESSOS

Desenvolver e descrever os processos para a segurança em eventos, com procedimentos claros e bem definidos, será a
única forma de auditar, isto é, se não está escrito, não pode ser comparado, portanto, não pode ser auditado, somente inferido.
Para garantir controle sobre os processos, é interessante instituir o sistema “POP - Procedimento Operacional Padrão”.
Uma boa norma informa ao vigilante o que deve ser feito no setor, como deve ser feito, quando deve ser feito, onde deve ser
feito, quem deve fazer, como deve ser controlado, quais resultados devem ser alcançados e onde devem ser medidos e, no caso
de não alcançá-los, o que fazer, ou seja, instituir os planos de contingências.
Em todo evento existem os processos mais críticos e, certamente, cruciais para o sucesso; e é aí que se deve trabalhar no
mapeamento, para identificá-los e priorizá-los.
6 - RECURSOS HUMANOS

Certamente as necessidades dos clientes serão atendidas com profissionais bem treinados, ou seja, conhecedores das
tarefas nos ambientes de eventos.
Os seres humanos são, por natureza, propensos a erros; e esses erros podem ser gerados por diversos fatores relacionados
à personalidade, caráter, condição e condicionamento físico, falta ou insuficiência de treinamento, entre outros. Como exemplo,
citamos apenas alguns:
a) Desídia: Não cumprimento de normas.
b) Irresponsabilidade: Dissimular usando o “jeitinho” para encobrir um erro por esquecimento ou mesmo intencional.
c) Falha de caráter: Achar um objeto e não devolver.
d) Desatenção ou corrupção: Realizar uma revista sem o devido cuidado, ou aceitar suborno, e permitir a entrada de
drogas e armas.
e) Mau humor: Ser descortês ou deseducado.
f)
Cansaço (fadiga): Dormir no posto ou abandoná-lo.
Juran (1992, p.237) estabelece uma classificação dos métodos à prova de erros, que apresentamos a seguir:
a) Eliminação – consiste na mudança de tecnologia para eliminar as operações propensas a erros.
b) Substituição – substituir o homem por alguma operação automática ou robôs (mas lembramos que o ideal é estabelecer uma redundância de recursos utilizados, preferivelmente integrando o homem na equação dos processos automáticos
da segurança).
c) Facilitação – dotar os processos com meios para facilitar a não ocorrência de erros, como, por exemplo, a codificação
de peças com cores.
d) Detecção – facilita a localização do erro o mais cedo possível, utilizando a inspeção entre processos.
e) Mitigação – fornecer meios para evitar danos, caso o erro ocorra, como, por exemplo, a instalação de geradores de
energia elétrica.
7 – Onde buscar orientação?

É recorrente o descontentamento do contratante de serviços de segurança em eventos; no entanto, o mercado, aparentemente, pouco faz para mudar essa realidade.
A segurança em eventos não tem ranking, daí, definir quais são as melhores empresas será o desafio, pois é preciso estabelecer critérios de qualidade para todo o segmento da segurança privada.
Dessa forma, é importante envolver todos os integrantes no esforço pela qualidade de forma integrada e cooperativa, cujo
objetivo será determinar quais melhorias são relevantes e como implantá-las.
Como exemplo da busca pela qualidade, em um mercado globalizado e em crescimento como o de Eventos – que demanda
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capacitação contínua para as empresas permanecerem vivas e fazendo bons negócios –, podemos citar o Programa de Qualidade ABEOC BRASIL – Qualificação em Gestão e Certificação de Micro e Pequenas Empresas de Eventos.
Esse programa oferece avaliação diagnóstica da empresa participante, com série estruturada de oficinas e palestras de
capacitação e uma consultoria direta para aprimoramento da gestão em busca de eficiência e da qualidade. E tudo isso com
instrutores qualificados e temas focados na gestão de empresas do setor de eventos.
Lembrando que muitos eventos podem estar relacionados ao turismo, o Ministério do Turismo prevê a certificação dos
prestadores de serviços turísticos e está acompanhando esta iniciativa da Associação Brasileira de Empresas de Eventos –
ABEOC BRASIL, em convênio com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, como referência
para a sua certificação.
Outro caminho para contribuir na qualidade da segurança é a certificação. O Rock in Rio, por exemplo, recebeu em 2013
a primeira certificação na América Latina com base na norma internacional ISO 20121, no âmbito da gestão sustentável deste
que é considerado o maior evento de música e entretenimento do mundo.
Portanto, se o tomador quer a melhoria de seus processos na busca pela qualidade, logo, o prestador de serviços de segurança deve acompanhar essa tendência e se aperfeiçoar, reduzindo seus riscos e prevenindo perdas, potencializando a rentabilidade e lucratividade dos negócios. E as certificações são o caminho a se seguir nesta jornada.
Sabe-se que alguns eventos, na realização de atividades comprometidas com a qualidade, são reunidos altíssima tecnologia,
métodos de gestão, planejamento específico, criatividade, entre outros. Mas, mesmo nessa linha, reforça-se a importância do
ser humano – as pessoas que fazem a diferença. E vale repetir o que já dissemos antes, que não basta somente substituir o
homem por operações automáticas ou robotizadas o ideal é integrar o homem aos processos automáticos da segurança, como
forma preventiva que conhecemos por redundância.
E, nesse contexto, entra a Hospitalidade, constituindo a estrutura e a rede de serviços, visando atender a demanda turística
e a demanda de lazer e de eventos, especialmente nos segmentos de hospedagem e gastronomia. Os principais estabelecimentos que atendem a esta demanda seriam os hotéis, as pousadas, os restaurantes e os centros de convenções.
Em eventos, as regras de conduta e etiqueta, procedimentos e protocolos do “bem receber” comunicam os códigos da hospitalidade que, na prática do mercado, infere-se que entregar o contratado pelo cliente é, nada mais, nada menos, que fidelizá-lo.
O bem receber requer treinamento do elemento humano, que faz parte da arte do bem servir e receber, e torna-se peça
fundamental, considerando que o tratamento recebido pelo turista e/ou hóspede é, em grande parte, o gerador de uma imagem positiva ou negativa da cidade, da região ou do país.
8 - MAS, O QUE É HOSPITALIDADE?

No início das civilizações a hospitalidade se restringia em apenas conceder abrigo e alimentação a quem estava longe de
seu domicílio.
Atualmente o termo hospitalidade é muito amplo e engloba desde os bens tangíveis como hotéis, pousadas, resorts, campings, meios de transportes, entre outros, até os intangíveis que são os serviços prestados e que proporcionam o bem-estar
físico e psíquico do visitante.
1. Hospitalidade é uma palavra originária do Latim hospitalitate e significa o ato de hospedar;
2. A qualidade de quem é hospitaleiro;
3. A liberalidade que se pratica alojando alguém, gratuitamente ou não;
4. E, por extensão, acolhimento afetuoso.
Resumidamente, no Turismo e em eventos, ser hospitaleiro é receber bem os turistas e clientes.
Uma atividade hospitaleira deve contar, entre muitos itens e, no mínimo, os descritos a seguir:
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a)

Salas de Primeiros Socorros

1) De uma maneira geral, as salas de primeiros socorros devem estar posicionadas de forma a permitir o acesso fácil do
público e de veículos de emergência, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro do evento.
2) Ter portas e corredores suficientemente largos para permitir uma maca ou cadeira de rodas.
3) Possuir paredes e pisos antiderrapantes, materiais facilmente laváveis, espaço de armazenamento para macas, cobertores, travesseiros e materiais de primeiros socorros.
4) Contar com pontos de telefonia e de computação, permitindo a comunicação interna e externa.
5) Manter profissionais legalizados e treinados para rápido atendimento.
b)

Iluminação

1) De maneira geral, a iluminação deve atender às regras básicas de segurança, especialmente para situações de emergências.
2) Uma estrutura adequada deve assegurar que rampas, escadas, corredores, banheiros, acessos de cadeirantes e saídas
de emergência ou não, bem como, as vias de saída e acesso a pé (seja do transporte público ou do estacionamento), tenham
o mínimo de iluminação.
3) Aqui podemos ressaltar que, além da iluminação essencial ao dia a dia, é interessante dispor de iluminação backup,
iluminação de emergência, acendimento por sensor, acendimento por interruptor, enfim, contar com gerador (verificar reserva
mínima de combustível ou outro gerador e plano de manutenção), para áreas e processos críticos e assim sucessivamente.
	 Case – abertura da Copa do Mundo - No jogo entre Brasil e Croácia, houve, por alguns minutos, perda da iluminação
de 25 % dos refletores instalados na estrutura de aço superior das cadeiras que, subitamente, apagaram por volta dos 15 minutos do primeiro tempo. Mais cedo, antes das 8h, atrás de uma das arquibancadas do setor norte, um gerador pegou fogo. Os
bombeiros conseguiram controlar as chamas, sem provocar riscos, segundo informações na mídia.
c)

Transporte

1) A mobilidade é essencial para o desenvolvimento das atividades turísticas e de eventos, pois estas requerem deslocamentos que somente são possíveis através dos meios modais de transportes, sejam aéreos, rodoviários, aquáticos ou ferroviários.
2) Um bom planejamento logístico de um evento deve levar em consideração todas as possibilidades de mobilidade ao
escolher o local, principalmente em períodos noturnos; e, em turismo, a atenção maior será nas épocas de feriados prolongados ou alta estação. Afinal, além do público, toda a mão de obra contratada deverá chegar ao local dentro do horário previsto
e, portanto, também necessitará de transporte variado.
	 Case – Abertura da copa do mundo - Uma falha pontual foi registrada na estação Artur Alvim, por volta do meio dia,
mas sanada rapidamente. Mais tarde, por volta das 15h, a linha 3-Vermelha foi paralisada depois de um manifestante jogar um
extintor na linha. Nas imediações da estação Tatuapé, houve confronto entre manifestantes e a Tropa de Choque (Polícia Militar).
	 Case - Greve de ônibus em Natal, RN - Em determinadas estações os ônibus que levariam os torcedores de pontos
estratégicos da cidade até a Arena das Dunas (local de jogos da Copa do Mundo naquela cidade) deveriam circular normalmente. Mas, por causa da greve de motoristas e cobradores de ônibus, as quatro linhas foram canceladas.
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	 Case – Jogo do Corinthians e Bahia no Itaquerão – A partida nem havia acabado e muitos torcedores do Corinthians
já estavam a caminho de casa, pois o metrô fecharia as estações pouco tempo depois do apito final do jogo. Mas, aqueles que
preferiram arriscar e assistir a disputa até o final acabaram sendo surpreendidos pelos seguranças do metrô fechando os portões. Houve bastante insatisfação. Em contrapartida, quem foi embora antes de metrô antes do final não viu o último gol do
Corinthians, marcado por Renato Augusto aos 45 minutos da segunda etapa.
Fonte: http://terceirotempo.bol.uol.com.br/noticias/torcida-corintiana-encontra-portoes-fechados-no-metro-na-volta-do-itaquerao
Assim, para evitar transtornos com transporte, é interessante cadastrar empresas de serviço de táxi, contribuindo com
a prevenção na segurança dos clientes, tendo em vista que, além de não conseguirem transporte, com certeza muitos terão
ingerido bebidas alcoólicas e não será seguro conduzirem veículos.
	 Cases diversos – É muito comum na saída de eventos, os clientes acabarem utilizando, inadvertidamente (para não
dizer azar), serviços de táxis clandestinos. Infelizmente esses cobram valores pré-combinados com o cliente, ao invés de utilizar
o taxímetro. Eles, também, geralmente são mais caros quando acima de 2 passageiros, não aceitam cheques e nem cartão, não
emitem nota e nem recibo, não gostam de levar pessoas totalmente sóbrias e/ou totalmente bêbadas (mesmo acompanhadas
de amigos sóbrios), bem como, há relatos de roubos aos passageiros e às residências desses, troco com notas falsas, estupros,
chantagens e outras barbaridades.
d)

Alimentação

1) As atividades turísticas e de eventos devem estar atentas à alimentação. O setor de alimentos no Brasil cresceu muito,
mas apresenta sérios problemas de qualificação de mão de obra. Faltam profissionais e a culinária local de cada região é pouco
difundida.
2) Em eventos onde as pessoas vão pela 1ª vez, elas gostam de chegar mais cedo para fazer um passeio pelo local e degustar as especiarias, beber cervejas, refrigerantes e apreciar um sorvete, especialmente em dias quentes.
3) Diante disso, recomenda-se cuidado especial com a armazenagem e manipulação dos alimentos, bem como, auditoria
na cadeia de fornecimento, preferencialmente com base na ISO 22000, que trata do sistema de gestão da segurança alimentar.
	 Case – Em São Paulo, na turnê de um cantor famoso, os fãs chegaram cedo para fazer uma refeição, como de praxe
antes de eventos. Realizado o pedido, a surpresa negativa ocorreu após 90 minutos de espera: o garçom que atendeu o grupo
de fãs havia desaparecido. Ninguém sabia quem acionar e, por fim, quem apareceu para resolver o problema apenas deu umas
desculpas e também desapareceu. Resultado, o pedido chegou 2 minutos antes do início do show.Você gostaria de receber seu
prato na hora da apresentação, considerando que, nesse momento, a iluminação é reduzida?
e)

Hotelaria

Essencial ao turismo e a determinados tipos de eventos, o setor de hotelaria (com muitas estrelas ou não) e que conta
também com pensões e outras opções, na atualidade, busca continuar no mercado e fazer frente à concorrência acirrada que
a globalização impôs, está voltado para a hospitalidade, ou seja, o setor de hotelaria busca constantemente treinar seus funcionários para a arte de bem receber. E essa hospitalidade é o diferencial que deve ser almejado pelos organizadores de eventos
e aprimorado na segurança.
f)

Tendências

Ficar ligado nas tendências é estratégico para quem atua na área de entretenimentos.
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Segundo LOCKWOOD E MEDLIK (2003, p. 225), “[...] consumidores exigirão maiores garantias de qualidade, segurança e
bem-estar”.
“Suas exigências serão implacáveis, pois buscam maximizar os seus desejos e suas realidades econômicas”.
Buscarão experiências de acordo com o seu saldo bancário e capacidades físicas e sua fidelidade será facilmente transferida,
tornando-se mais difícil mantê-los.
O emprego de tecnologias será imprescindível no gerenciamento dos riscos - desde a montagem, realização e desmontagem do evento -, no auxílio do monitoramento e segurança do público como, por exemplo, a utilização de câmeras de alta
resolução e alcance, softwares integrados, centrais de segurança integradas com operações e gerenciamento de crises, além
de Drones e, claro, sempre deve ser levada em conta a legislação para cada aplicação.
Existem empresas que fazem pacotes de hospitalidade para organizações e seu seus convidados, sejam empresas ou pessoas. E esses programas comeciais incluem desde os camarotes mais simples aos mais sofisticados, sendo exclusivos e padronizados e, geralmente, compreendem:
1) Estacionamento reservado
2) Credenciamento para acesso à zona de hospitalidade
3) Drink de boas-vindas
4) Bar e aperitivos antes e depois dos jogos
5) Serviço de recepcionistas
6) Espetáculo
7) Televisores com cobertura ao vivo da partida
8) Refeição com serviço de Buffet e vinhos e outras bebidas de qualidade
9) Ingresso para o jogo com assento em área de primeira categoria
10) Bebidas e aperitivos durante o intervalo de jogo
11) Distribuição de souvenirs
12) Seguranças
13) Presença da organização do evento no local.
O custo de um pacote de hospitalidade varia conforme o evento, a localidade, o organizador, o país, o tamanho da sala
de recepção, o tipo e a quantidade de comida e os serviços incluídos; assim, como, o tipo e a qualidade da segurança. Afinal,
frente aos perigos crescentes desse mundo globalizado em que as notícias sobre o que acontece de bom e de ruim nos eventos mundo afora (Internet e suas redes sociais), o setor de segurança é cada vez mais observado e exigido pelos clientes e
os consumidores de seus produtos. Portanto, este é o momento de aproveitar essa tendência, para mostrar valor, qualidade,
eficiciência e, enfim, conseguir o destaque e o valor merecidos.
Case – Rock in Rio 2015
O planejamento e a realização do evento efetivaram-se da seguinte forma:
a) Uma equipe de 500 pessoas levantou a cidade do rock em pouco mais de dois meses;
b) Foram utilizadas 100.000 toneladas de materiais; para ter uma ideia, seriam necessários quase 4.000 aviões cargueiros
para transportar tudo isso;
c) Mais de 15.000 credenciais foram emitidas durante todo o festival. Esse foi o total de voluntários que trabalharam em
5 cidades-sede da copa 2014.
Nos sete dias de festival, os cinco palcos receberam:
a) 150 atrações;
b) 5.400 minutos de música, o equivalente a 60 jogos de futebol seguidos;
c) Mais de 40 DJS nas músicas eletrônicas comandaram as batidas no palco;
d) 500 bailarinos participaram da seletiva para as 16 vagas do Rock in Rio Dance Crew;
e) 21 atrações mostraram toda a diversidade da música brasileira;
f)
595 mil fãs lotaram a Cidade do Rock. Se todas essas de pessoas dessem as mãos, daria para cobrir o raio da lua;
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g) 120 mil hambúrgueres foram consumidos. Todos eles empilhados daria para ultrapassar a altitude de voo de um avião.
Fonte: http://rockinrio.com/infografico2015/
Obviamente que, na gestão e gerenciamento de qualidade de um evento, seja ele pequeno, médio ou grande, ou, ainda, um
mega evento como o Rock in Rio, a análise de riscos é essencial para nortear o planejamento.
Sugiro como pano de fundo para uma boa análise de riscos, planejamento da segurança e gestão da qualidade e a utilização
do método Brasiliano de Análise de Riscos normas técnicas. Como a quantidade de normas é extensa, listo algumas como
exemplo:
a) ABNT NBR ISO 31000 - Gestão de Riscos - Princípios e Diretrizes, que visa auxiliar aos profissionais a adotar processos de gestão de riscos de forma eficaz, eficiente e coerente, através de uma maneira sistemática, transparente e confiável,
dentro de qualquer escopo e contexto.
b) ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos - especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade para a organização demonstrar sua capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam
aos requisitos do cliente, visando aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos
para melhoria do sistema e para a garantia da conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos estatutários e
regulamentares aplicáveis.
c) ABNT NBR IS0 28000 – Segurança da Cadeia Logística - especifica os requisitos para um sistema de gestão de segurança, incluindo aqueles aspectos fundamentais que garantem a segurança da cadeia logística. A gestão de segurança está
vinculada a muitos outros aspectos da administração do negócio.
d) ABNT NBR ISO 22313 - Sistemas de gestão de continuidade de negócios - fornece orientação com base em boas
práticas internacionais para o planejamento, criação, implantação, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e
melhoria contínua de um sistema de gestão documentado, que permite que as organizações se preparem para responder e
recuperar-se de incidentes de interrupção quando eles surgirem.
e) Em breve teremos uma norma para Gestão de Eventos, que está sendo construída pela ABNT/CEE-142 - Comissão de
Estudo Especial de Gestão de Eventos, que inclui entre muitos assuntos interessantes, o tema segurança, terminologia e papel
do organizador do evento.

Case de Segurança Rock in Rio 2015
Por traz de luzes, decibéis e gritos, esse grande festival, composto por muitas histórias e curiosidades, também existe a
segurança.
A PROSEGUR foi escolhida pelos organizadores do evento no Rio de Janeiro, pela terceira edição consecutiva, tendo acumulado também experiências nas edições de Madrid e Lisboa.
a) Foi feita uma análise de riscos com base no histórico das últimas duas edições, bem como uma análise do cenário atual;
b) A partir deste estudo, foi definida toda a estrutura que originou o Plano Diretor de Segurança do Rock in Rio 2015,
composto por estratégias referentes à proteção perimetral, acessos, áreas de circulação, ambientes específicos e contingências
frente a ocorrências;
c) Foi aplicado o conceito integrado de soluções de segurança e monitoramento para todo o evento;
d) Foram três barreiras para verificação de ingresso e revistas (pessoal e pertences), incluindo detectores de metal, até
a liberação definitiva para o acesso à Cidade do Rock;
e) Mais de 800 profissionais, por dia, com formação específica para atuar em grandes eventos, devidamente treinados
para o controle de situações sensíveis; e, também, uma equipe de gestão e apoio operacional formada por 100 profissionais;
f)
Reforço da vigilância com 13 cães das raças Pastor Alemão, Pastor Malinois e Rottweiler. Conforme prevê a legislação
vigente, foi adotado um esquema de revezamento para garantir o descanso dos animais. Todos os vigilantes que trabalharam
com os cães receberam o treinamento específico para o evento e condução dos animais;
g) No total, foram 61 câmeras, sendo: 44 Fixas de alta definição, duas Câmeras 360º de 12 Mega pixels, 14 Câmeras
móveis de alta definição e uma Câmera Térmica;
h) Duas centrais de monitoramento assim caracterizadas: um CCO – Centro de Comando Operacional, em local fixo, e
uma CASE – Central Avançada de Segurança (para monitoramento), montada dentro de um carro-forte com possibilidade de
deslocamento de acordo com a necessidade do evento;
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i)
Ponto Seguro, um espaço que serviu como ponto de referência para o encontro de grupos de amigos e famílias durante todo o evento.
j)
Segurança nos estabelecimentos comerciais do evento. Alguns lojistas contaram com o Caixa Fácil Plus – um cofre de
acesso externo inteligente e inviolável.
Fonte: http://www.prosegur.com.br/bra/Informa%C3%A7%C3%A3o-Corporativa/Sala-imprensa/PRWEBC034729
É importante ressaltar que toda a vigilância do Rock in Rio, por parte da PROSEGUR, foi feita em parceria com a POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que foi acionada sempre que necessário.
Dessa forma, para auxiliar no atendimento de alguns eventos, tais como aberturas de competições ou torneios esportivos,
concertos de música, shows, encontros políticos ou religiosos, entre outros, será necessário contar com pessoal adicional, que
entre tantos podemos citar: recepcionistas, porteiros, controladores de acesso, carregadores, bombeiros, garçons, médicos,
enfermeiros, orientadores de fluxo, orientadores de trânsito, manobristas, atendentes e vigilantes patrimoniais (ou, seguranças,
como também são conhecidos).
Portanto, podemos definir e concluir que a equipe de segurança contratada para os dias de eventos ou atividades de entretenimentos – como uma parte essencial do serviço de atendimento ao cliente –, serve para, além do bem receber e atender,
orientar o espectador ou público, na busca de seus lugares, prestar informações quanto à localização de banheiros, chapelaria,
bares, área para fumantes, achados e perdidos, entre outras tantas, e manter a ordem em situações controláveis; aliás, uma
função para a qual eles devem ser específica e adequadamente treinados.
Um vigilante com boa postura e conhecedor das suas atividades e procedimentos, com informações claras sobre o evento
e suas regras, aperfeiçoa a sua atuação, em um papel mais interativo, atendendo aos espectadores, torcedores, fãs, clientes e o
público de um modo geral, de forma a fazê-los se sentir bem-vindos ao evento. E, em última análise, tem o objetivo de reduzir
o clima de enfrentamento, muitas vezes responsável por conflitos que poderiam ser evitados, demonstrando que é possível
fazer um evento com a qualidade que o público espera.
Para tanto, é necessária uma profunda integração, de modo que todos conversem dentro de um único sistema, ou seja,
cada um conhece o seu processo, contudo, sabe onde ele se conecta com os processos das demais áreas, visando à qualidade.
E agora? Você consegue responder ao questionamento realizado na abertura deste artigo?
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