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A presente monografia enfoca que e cada vez maior a independencia 

econ6mica e financeira da administra9ao do Corpo de Bombeiros, aumentando a 

necessidade de agilidade na descoberta de solu96es para os problemas e a 

responsabilidade na sua gestao com eficiencia e eficacia. A tomada de decisao e, 

na maioria das vezes, baseada em dados absolutos ou empfricos, que mascaram 

os problemas e acarretam a rna defini9ao de prioridades. Boas estrategias 

propiciam uma gestao de baixo custo relativo e de alto impacto social. Este 

trabalho realiza uma revisao te6rica, com base em conceitos de avalia9ao, 

qualidade, produ98o, analise de risco e planejamento, que justificam a necessidade 

de utiliza9ao de indicadores padronizados para a avalia9ao e gestao dos resultados 

dos servi90s operacionais da corpora9ao, e com uma metodologia de tratamento e 

analise propria apresenta uma maneira de apoiar o processo de tomada de 

decisao. 
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This monograph focalizes that the economic and financial independence of 

the Fire Service administration has been even greater, increasing the need of agility 

on the problem solving discoveries and the responsibility on its efficient management. 

The decision taking is, most of the time, based on absolute or and empirical data, 

which hides the problems and causes the wrong definition of priorities. Good 

strategies provide a low cost management and a great social impact. This paper 

makes a theoretical revision, based on evaluation concepts, quality, production, risk 

analysis and planning, which justifies the need for standardized indicatives, in order 

to evaluate and management the results, of the Corporation operational services, 

and using a methodology of handling and peculiar analysis presents a way of 

supporting the decision taking process. 
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SOLDADO DO FOGO 

Contra as chamas em lutas lngentes, 
Sob o nobre o alvi-rubro pendao, 

Oos so/dados do fogo valentes, 
E, na paz, a sagrada missao. 

E se um dia houver sangue e batalha, 
Desfraldando a auri-verde bandeira, 
Nossos peitos sao ferreas mura/has, 
Contra audaz agressao estrangeira, 

Missao dupla o dever nos aponta 
Vida alheia e riquezas a salvar 

E, na guerra, punindo uma afronta, 
Com valor pela Patria /utar. 

Auri-fulvo clarao gigantesco; 
Labaredas flamejam no ar; 

Num inclmdio horroroso e dantesco, 
A cidade parece queimar; 

Mas nao temem a motte os bombeiros 
Quando ecoa d'alanne o sinal, 

Ordenando voarem ligeiros, 
A veneer o vulcao lnfemal. 

Missao dupla o dever nos aponta 
Vida alheia e riquezas a salvar 

E, na guerra, punindo um afronta, 
Com valor pela Patria /utar. 

Rija /uta aos her6is aviventa, 
lnflamando em seu peito o valor; 

Para frente o que impotta a tonnenta; 
Dura marcha ou de soes a rigor? 

Nem um passo daremos atras, 
repelindo, inimigos canhOes; 
Voluntarios na motte na paz, 

Sao na guerra indomaveis /eoes. 

Missao dupla o dever nos aponta 
Vida a/heia e riquezas a sa/var 

E, na guerra, punindo um afronta, 
Com valor pela Patria lutar. 

Ten. Sergio Luiz de Matos 
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CAPiTULO 1 

"Toda gloria deriva da ousadia para comegar." 

Eugene F. Ware 

1 INTRODUCAO 

As incertezas dos cenarios s6cio-polftico-econ6micos, que se apresentam 

no mundo, no Pafs e no Estado, podem desorientar uma institui~ao e determinar sua 

extin~ao, caso nao haja uma forte identifica~o de prop6sitos, objetivos e metas a 

serem alcan~ados, para que a sobrevivencia e o crescimento da institui~ao sejam 

assegurados. 

Para tanto, a organiza~ao deve adequar suas estruturas organizacionais e 

dispor de recursos de trabalho - materiais, humanos, institucionais e legais - em 

tempo e hora, criando novas estruturas de atendimento e ou improvisar. 

Porem, nada disso tern validade se a organiza~ao nao souber medir seu 

desempenho institucional, saber "se esta indo bern". 

A defini~o de "o que medir" esta relacionada a "estrategia de neg6cio" da 

organiza~ao 1, isto e, sua missao, visao, fatores crfticos de sucesso e estrategias. 

Este trabalho busca justificar a importancia do estabelecimento e ado~ao de 

indicadores padronizados que possibilitem analises comparativas entre gestoes 

estaduais ou municipais e viabilizem estrategias eficazes para o desenvolvimento na 

avalia~ao e gestao do servi~o operacional do Corpo de Bombeiros, proporcionando 

seguran~ e melhor qualidade de vida de suas popula~oes. Sao apresentadas 

caracteristicas de indicadores tradicionais e discute-se a ausencia de indicadores 

padronizados na corpora~ao pela insuficiencia de estudos cientfficos que explorem a 

rica vivencia de sucessos dos bombeiros, isto ao menos no campo da execu~ao do 

atendimento as emergencias. 

1 0 Art. 48 da Constituigao do Estado do Parana bem define "o neg6cio" do Corpo de Bombeiros: 
"prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos" (PARANA 2002), ou com 
outro foco pelo seu lema Nacional "VIDA ALHEIA E RJQUEZAS A SALVAR". 
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A motiva9ao para o presente estudo de auxflio aos comandantes, 

representantes politicos e suas equipes, vern do desafio da tarefa de mudar algo 

enraizado na cultura militar, a administra9ao engessada ou imutavel, e dos nossos 

representantes politicos, a administra98o empfrica. 0 interesse, como cidadao e 

integrante da corpora98o2
, de dispor de administra96es publicas eficazes, 

transparentes e menos onerosas, motiva este trabalho. Aos gestores e born lembrar 

que a padroniza9ao de indicadores nao restringe a estrategia, nem limita a inclusao 

de indicadores complementares ou outros meios de estudo. Os indicadores 

incrementam-se ao conhecimento gerencial dos administradores e s6 vern a somar 

na busca de melhores decisoes e formula9ao de estrategias mais confiaveis 

No contexto do servi9o publico, consequentemente tambem o Corpo de 

Bombeiros, em geral nao ha administra98o baseada em indicadores, ja que na 

maioria das cidades nao existem indicadores confiaveis e que facilitem o aprendizado 

sobre os problemas urbanos locais, logo, as unidades do Corpo de Bombeiros 

inclusas nas polfticas municipais ou estaduais sofrem nas suas gestoes 

administrativas. Para a analise da qualidade de vida da popula9ao, por exemplo, 

quando ha indicadores, OS proceSSOS de medi98o sao despadronizadOS, pOUCO 

confiaveis e de pouca utilidade para a tomada de decisao. 

A ausencia de indicadores relacionados aos servi9os de bombeiros em 

qualquer comunidade, seja ela americana, europeia, asiatica ou nacional, chama a 

aten9ao, estabelecendo uma falsa impressao de que o servi9o de bombeiros nao e 

necessaria na comunidade. Assim, a falta de indicadores padronizados e uteis para o 

servi90 de bombeiros, tornou-se o principal argumento para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

A utiliza9ao de indicadores para os servi90s operacionais do Corpo de 

Bombeiros, como ferramenta de auxflio na identifica9ao de problemas, analise de 

risco, planejamento e tomada de decisao, visa a nao s6 o consumo proprio, mas 

tambem a oferecer aos governantes municipais e estaduais dados que minimizem a 

descontinuidade provocada pela troca dos governos a cada elei98o e a propiciar 

estrategias melhor sustentadas, no tocante aos servi9os de bombeiros, gerando o 

2 Este autor e Oficial Superior, Ten-Gel, do Corpo de Bombeiros da PMPR com 28 anos de servic;o. 
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tao propalado princfpio jurfdico da "continuidade dos servi<;os publicos". Este decorre 

de dois outros pilares do Direito Administrative: o princfpio da indisponibilidade dos 

interesses publicos e da frnalidade dos atos administrativos. 

A indisponibilidade dos interesses publicos refere-se a que os interesses e 

bens publicos nao se acham "a livre disposi98o da vontade do administrador'', a 

quem cabe 0 dever de cura-los, guarda-los ou realiza-los. 0 princfpio da finalidade e 

o que obriga o administrador publico a visar, em todos os seus atos, ao interesse 

coletivo e nao ao proprio ou de terceiros. 

A seleyaO de indicadores padronizados, nao transforma a analise posterior 

em urn problema ja equacionado. 0 objetivo dos indicadores nao e 0 de facilitar a 

descoberta da "solu98o 6tima" e sim o de propiciar o aprendizado sabre os 

problemas da corporayao, atraves de registros hist6ricos, que possibilitem a 

elabora9ao de estrategias a cada situa9ao de estudo. 

0 acompanhamento, atraves dos anos, do desempenho de indicadores e a 

compara9ao com padroes de referencia, podem propiciar melhores previsoes de 

futuras demandas. Os indicadores, se padronizados, possibilitam o 

acompanhamento do retorno dos investimentos publicos, na visao do cidadao, a 

avalia9ao da eficiencia baseada nos desempenhos anteriores em cada cidade e a 

avalia9ao da eficacia das estrategias com rela9ao ao desempenho das unidades do 

Corpo de Bombeiros. 

Por outro lado, a independencia financeira da corpora9ao e cada vez maior, 

exigindo melhores estrategias locais, aumentando a responsabilidade e a agilidade 

na solu9ao de problemas. A administra98o central, o comando, do Corpo de 

Bombeiros e estadual3
, mas seus reflexos sao sentidos e vivenciados no municipio, 

com alocayao de postos de bombeiros e em convivencia administrativa com os 

prefeitos e vereadores4
. A administra9ao dos municfpios e, normalmente, realizada 

por pessoas simpaticas a popula9ao (escolhidas pelo voto), muitas vezes bern 

intencionadas e que tentam fazer o melhor pela cidade, mas isto nao basta. As 

3 Art. 45 da Constituiyao do Estado do Parana: "Sao militares estaduais os integrantes da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar'' (PARANA 2002). 
4 Um convemio firmado entre o Estado eo Municipio, aprovado pela Camara de Vereadores, norteia 
as relagoes entre o Prefeito, o Comandante e os vereadores. 
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decisoes estrategicas municipais, na maioria das vezes, estao fundamentadas em 

dados imprecisos e ou metodos empfricos de apoio a tomada de decisao, 0 que 

acarreta estrategias inadequadas e definic;ao de prioridades ineficazes. Existe uma 

grande dificuldade de obtenc;ao de dados e informac;oes estruturadas, precisas e 

atualizadas que permitam apoiar a elaborac;ao de um planejamento urbano 

adequado. Como conseqOencia, os servic;os de bombeiros por vezes estao mal 

distribufdos ou mesmo inexistentes, no entanto fica evidente que cabe, sim tambem, 

a corporac;ao observar e buscar a soluc;ao e, nao apenas, apontar os erros, logo 

esse apoio ao planejamento urbano e outra motivayao a esta pesquisa. 

Se, por um lado, os indicadores locais expressam melhor a realidade e os 

interesses do decisor em modelos de media complexidade, por outro, os indicadores 

se padronizados agilizarao e facilitarao a comparac;ao com outras cidades. A grande 

quantidade de variaveis e a falta de informac;ao para um novo governante e o 

comandante da unidade do Corpo de Bombeiros, a partir do infcio do seu mandate, 

faz com que um primeiro mandate sirva para o polftico conhecer parcialmente as 

variaveis s6cio-econ6micas e polfticas. Mas um segundo mandate pode nao 

acontecer, para permitir que se coloque em pratica o que se aprendeu no primeiro, e 

esta e uma excelente razao para real aplicayao de indicadores padronizados, os 

quais devem ser inseridos nas planilhas municipais e estaduais para facilitarem as 

decisoes locais e favorecer os serviyos prestados pela corporac;ao. 

E importante salientar que a ausencia de indicadores de desempenho pode 

causar decisoes baseadas na intuic;ao, que dispensa a utilizac;ao de modelos de 

apoio a decisao, uma vez que a imprecisao dos dados torna inutil qualquer analise; 

na disponibilidade de recursos financeiros, que gera estrategias pouco flexfveis e 

viaveis quando faltam ou sao extrapolados os recursos previstos; nos efeitos de 

problemas e nao em causas, que dificilmente conseguem gerar estrategias pr6-

ativas e eficazes. 

A administrayao estrategica, a tomada de decisao e ate mesmo a intuic;ao, 

sao uteis para melhorar um processo, somente quando baseadas em dados uteis e 

confiaveis. 0 desenvolvimento passo-a-passo de fundamentos de qualidade, 

qualidade de servic;o e padroes de qualidade, facilita a identificayao das 

necessidades da populac;ao, com relac;ao aos servic;os prestados pela corporac;ao, e 
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o futuro estabelecimento de indicadores estrategicos. Os servic;os, transformados em 

indicadores, devem ser de facil medi<;§o e uteis para analise do desempenho da 

administra<;ao da corporac;ao, analise da qualidade de seguranc;a de vida da 

populac;ao e para a tomada de decisao. A analise de correla<;§o, baseada em 

indicadores padronizados, demonstra ser uma ferramenta importante para a tomada 

de decisoes para uma administrac;ao sustentavel, principalmente, a media e Iongo 

prazo. 

A presente monografia e relevante por vislumbrar poss1ve1s aplicac;oes 

praticas, voltadas a modelos de tomada de decisao, que dependem inevitavelmente 

de dados estrategicamente uteis, padronizados e confiaveis, que possibilitam 

analises comparativas. Conceitos de produc;ao, qualidade, analise de risco e 

planejamento estrategico justificam e mostram nao somente a utilidade de 

indicadores padronizados, mas principalmente a sua necessidade. 

A utilizac;ao de indicadores padronizados nao significa que eles sejam 

imutaveis. Eles representam apenas uma estrutura padronizada, para a 

administra<;ao baseada mais nas informac;oes do que na intuic;ao. lsso propicia a 

comparac;ao do atual desempenho do servic;o de bombeiros de urn municipio, como 

de outros municipios e outras gestoes. Para justificar a necessidade da utilizac;ao de 

indicadores padronizados, a presente monografia busca uma linguagem acesslvel e 

atrativa ao leitor e a estudiosos interessados em selecionar ou utilizar indicadores 

padronizados, ao mesmo tempo em que foge da trivialidade ao utilizar conceitos e 

tecnicas de produ<;§o, que podem e devem ser empregadas no servic;o publico. 

0 estudo desenvolvido segue urn carater te6rico-descritivo, construtivista. A 

utilizac;ao de conceitos de qualidade sustentada, analise de risco, planejamento 

estrategico, administrac;ao sustentavel e estudo de caso atribuem maior relevancia 

ao trabalho proposto. 

A base conceitual te6rico-descritiva, as experiencias da corporac;ao e as 

declara<;Oes informais de pessoas de areas tecnicas, revelam a importancia do foco 

do trabalho voltado a indicadores e nao a metodos de decisao. Os estudos te6ricos 

respaldam a opc;ao adotada, afirmando que bans metodos de apoio a decisao, de 

nada ajudam quando baseados em dados pouco confiaveis, ja que estes nao 

garantem melhores resultados do que os obtidos atraves de apostas em jogos de 
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azar ou analises intuitivas. Uma analise associada a estudo de caso, apesar de nao 

fornecer respostas a problemas, pode mostrar caminhos, vantagens, necessidades e 

limitac;oes da utilizac;ao de indicadores padronizados. A pesquisa desenvolvida, 

apesar de defender a ideia de utilizac;ao de indicadores padronizados, segue uma 

abordagem qualitativa, que propicia maior gama de alternativas estrategicas, 

flexibilizando a tomada de decisao e criando alternativas circunstanciais que 

viabilizam aplicac;oes praticas. 

A linha construtivista foi tomada como opc;ao, fugindo dos estudos 

determinfsticos e axiomaticos. A linha determinfstica busca soluc;oes exatas, pouco 

uteis a decisoes estrategicas. A busca pela soluc;ao "6tima" induz a considerac;ao de 

que s6 existe uma forma correta de estruturar o problema, desconsiderando as 

diferenc;as dos decisores e dos atores, comandantes ou prefeitos e a popula<;ao, 

respectivamente. 0 caminho axiomatico induz a crenc;a de que as normas prescritas 

possibilitam a investigac;ao de conseqOencias 16gicas e que este caminho de 

explora<;ao formal, baseado em conceitos, regras e princfpios, leva o decisor a 

acreditar que dessa forma alcanc;ara a verdade. As linhas determinfsticas e 

axiomaticas nao parecem ser o caminho para tratar de problemas estrategicos, 

propondo, desta forma, a linha construtivista. A linha do construtivismo forma a base 

para a ciencia do apoio a decisao. 

A utilizac;ao da proposta de indicadores tern fins estrategicos, de 

acompanhamento do desempenho do servic;o de bombeiros no municipio, 

visualizac;ao de problemas (causas e efeitos), estudo de riscos, acompanhamento do 

desempenho nos demais munidpios, mediante compara<;Oes, e adapta<;ao de 

estrategias de sucesso. A abrangencia da proposta destaca pontos-chave para a 

utilizac;ao no Estado do Parana, com aplicac;ao da teoria apresentada neste trabalho 

para as corporac;oes dos demais Estados. 

Para o sucesso do presente trabalho foram admitidas como condicionantes 

as hip6teses: 

i. admissao de urn rol de indicadores padronizados para a gestao estrategica 

do Corpo de Bombeiros; 

ii. admissao de uma metodologia para tratamento e analise dos indicadores, 
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onde a analise dos dados deve ser uma ferramenta de apoio a decisao. 

Ao termino desta monografia demonstramos que a ado9ao de indicadores 

padronizados para o Corpo de Bombeiros e de uma metodologia para analise e 

acompanhamento propiciam uma ferramenta de auxflio no processo decis6rio para a 

elabora9ao de estrategias dos gestores de servi9os de bombeiros. E nao mais 

havera a dependencia de meras explica96es verbais, o que e eminentemente 

subjetivo; e chegaremos a conclusoes ou observa9oes para exitos ou insucessos a 

partir de urn conjunto de indicadores. A analise da gestao estrategica tera obtido urn 

aliado objetivo, uma ferramenta de gerenciamento. 

Uma simula9ao de analise do servi90 de bombeiros e desenvolvida pela 

aplica9ao dos indicadores padronizados a alguns municfpios, no entanto nao se 

dispoe de urn hist6rico para ampliar a discussao atraves de compara¢es quer no 

proprio Estado do Parana, quer noutro Estado ou mesmo noutro pafs, isto pela 

singularidade fmpar do presente estudo. A simula9ao dos indicadores esta limitada 

ao fornecimento de dados ou ate mesmo a existencia deles, isto se prende ao fato 

de muitos indicadores pretendidos, e considerados ineditos, serem compostos por 

dados ainda nao mensurados pelo Corpo de Bombeiros. Esta limita9ao impede a 

simula9ao dos indicadores, mas nao inibe o presente trabalho de apresenta-los. 
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CAPiTULO 2 

"Quando sonhamos sozinhos e apenas um sonho. 
Quando sonhamos juntos e o comeqo da realidade." 

D. Helder Camara 

2 0 CENSO: UM INDICADOR NA HISTORIA DAS CIVILIZACOES ANTIGAS 

Este capitulo fara uma breve revisao hist6rica sobre o estudo do censo 

desde o infcio dos tempos, apresentando essencialmente a sua relevante 

importancia para os decisores na elaborac;ao de estrategias das civilizac;oes antigas. 

Contar, enumerar e recensear sempre foi uma preocupac;ao permanente em 

todas as civilizac;oes e af surgiram, em linguagem moderna, os primeiros indicadores 

capazes de influenciar as estrategias dos decisores das civilizac;oes antigas. Em 

civilizac;oes como a antiga Gracia, Roma, Egito, Israel, india, Japao, China, etc., o 

Estado tinha necessidade de conhecer a sua popula98o, tanto no campo econ6mico 

como no campo social. Os lmperadores da altura ordenavam os recenseamentos da 

populac;ao com vista a cobranc;a de impastos e ao recrutamento militar, pais as 

guerras eram constantes e havia necessidade de conseguir homens para serem 

treinados fisicamente para a guerra. 

Nas civilizac;oes antigas quem nao respondesse aos censos poderia ser 

punido com a propria morte. 

2.1 A GRECIA ANTIGA- 2100 a 146 a. C. 

Atenas era a cidade grega que melhor conhecia a sua popula98o. Arist6teles 

da-nos a conhecer que em cada nascimento se oferecia a sacerdotisa de Atenas 

uma medida de frumento (uma especie de trigo), e em cada falecimento uma medida 

de cevada. Alem disso, todos os jovens quando atingiam a idade de 18 anos eram 

inscritos na qualidade de cidadaos e eram colocados na lista de homens em estado 

de apresentar armas. Ate esta idade, somente estudavam aritmetica, literatura, 

musica, escrita e educac;ao ffsica. 
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2.2 A ANTIGA CIVILIZA<;AO EGIPCIA. 

Os recenseamentos ja eram praticados por uma das mais antigas 

civiliza~6es conhecidas: o Egito, provocado em parte por falta de mao-de-obra ligada 

a constru~ao das piramides. Urn registro de Pierre de Palerme datado de 2900 a.C. 

fez, de fato, alusao ao recenseamento de pessoas. No perfodo de 2700 a 2500 a.C., 

ja existiam recenseamentos bianuais, depois anuais, sobre os diferentes bens que 

tin ham como destine a fiscaliza~ao. Por volta de 1900 a. C., sao estabelecidas as 

listas dos familiares dos soldados; estas informa~6es sao destinadas para 0 uso 

fiscal e militar. Em meados de 1200 a.C. apareceram as listas das casas, dos 

chefes de famflia e seus parentes, com a indica~ao do nome do pai e da mae de 

cada ocupante. No tempo de Amasis II (Seculo VI a.C.) todos os indivfduos tinham 

de declarar todos os anos ao governo da sua provincia (incorrendo na pena de 

morte, caso nao o fizessem) a sua profissao e suas fontes de rendimento. 

Recenseamento e o estudo cientffico de urn universe de pessoas, institui~6es ou 

objetos ffsicos com o objetivo de obter conhecimentos quantitativos acerca das 

caracterfsticas importantes dessa popula~o. 

2.3 ISRAEL E OS NOMEROS 

A hist6ria do povo hebreu nao pode ser dissociada da hist6ria da sua 

religiao, pois o que sabemos sobre o povo Hebreu deve-se, sobretudo as 

informa~6es da Bfblia, principalmente do Antigo Testamento. Assim sendo, a referida 

obra chama a aten~ao para urn fato curioso a observar, que e a atitude ambfgua, 

hesitante e contradit6ria que reporta a Bfblia. Na maior parte das vezes, os 

recenseamentos eram tidos como sacrflegos porque se declaravam contra o 

segredo da vida e da cria~ao, do qual Deus era o unico detentor. E claro que aqui 

como noutros lugares, a popula~ao receava ser recenseada para fins fiscais e 

militares, e parecia-lhes, por outro lado, que fazer inventarios da sua riqueza, tanto 

de homens como de bens, podia trazer desgra~a. 

0 recenseamento ordenado por Deus em Sinai e relatado em duas 

passagens, no livro de Moises ao qual foi dado o nome de "Numeros". lave impos a 

Moises no deserto de Sinai: "fazei o recenseamento geral de toda a comunidade dos 

filhos de Israel, cia por cia, famflia por famflia" (Numeros, 1 e 2). No livro do Exodo 

(30, 12-15), esta escrito que, quando Moises fez o recenseamento daqueles que 



10 

(30, 12-15), esta escrito que, quando Moises fez o recenseamento daqueles que 

deviam ser numerados, "cada urn deveria pagar a lave para reden~o da sua vida, 

para que esse recenseamento nao I he trouxesse calamidades". lave exigi a 

homenagens e oferendas exclusivas em sua honra, e, em troca, seria o Todo

Poderoso protetor do povo hebreu. 

2.4 0 RECENSEAR NA CHINA 

Nos registros hist6ricos mais antigos o primeiro recenseamento foi realizado 

no ano 2238 a.C., pelo primeiro imperador da China, Yu ou Yao. 0 regime chines 

desejava conhecer com exatidao o numero de habitantes, a fim de poder repartir o 

territ6rio, de distribuir as terras, estabelecer os rolos de pergaminho de impostos e 

de proceder ao recrutamento militar. 

2.5 0 JAPAO 

0 Japao parece ter conhecido os recenseamentos numa epoca bern remota 

da hist6ria, mas os resultados desses recenseamentos nao foram divulgados. 0 

primeiro surgiu no anode 86 a.C., no tempo do imperador Soujin. As atividades da 

popula~ao, nesse tempo, eram registradas de modo a permitir examinar a sua 

evolu~ao. Ao meio do seculo VII a.C., a reforma de Taika, que visava a submeter 

toda a popula~ao a urn tribute, coincide com a redistribui~ao das terras, o que 

necessitava do estabelecimento de urn cadastre e de registros de direitos civis 

revistos todos os 6 anos. As famflias eram recenseadas pela casa da camara e 

arquivadas em fun~ao dos seus recursos, com distin~o do sexo e do grupo etario. 

Este recenseamento nao tinha somente como objetivo a tributa~ao de impostos, mas 

tambem facilitar o recrutamento militar e o trabalho for~do. 

2.6 0 RECENSEAMENTO NA INDIA ANTIGA 

No imperio Maurya (313 - 226 a.C.) o estado era centralizador e 

expansionista, Kautilya, ministro do rei Candragupta (313 - 289 a.C.) redige urn 

tratado onde reflete sobre a arte de governar e indica ao soberano como aumentar 

incessantemente o seu reino. 0 Estado devera dirigir e controlar tudo. Mestre 

absolute da economia, ele governa auxiliado por urn aparelho administrative muito 
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extenso, desempenhado pelo exercito e pela polfcia secreta. 0 Estado, para 

Kautilya, tera de recorrer aos recenseamentos, a estatfstica e ao cadastro. Tudo o 

que for feito deve ser conhecido pelo Estado, desde o numero da popula9ao ate o de 

elefantes, as materias-primas, os produtos fabricados, os pre9os e os salarios. 

2.7 0 CENSO EM ROMA-750 a.C. a 476 d.C. 

Em Roma, fortemente influenciada pelo pensamento Oriental, os cidadaos 

eram obrigados a declarar as suas fortunas, o seu nome, o dos seus pais, a idade, o 

nome da sua esposa assim como o dos seus filhos, a tribo onde residiam e o 

numero de escravos. Caso nao fornecessem algumas destas informa96es poderiam 

ficar sem os seus bens ou sem os direitos de cidadao. 

2.8 0 RECENSEAMENTO NA ERA DE CRISTO 

0 governador romano na Sfria que inclufa a Judeia e a Galileia, teve de 

fazer urn recenseamento, por ordem do Senado, para o qual utilizou uma tecnica, 

talvez a mais absurda de todas (as pessoas tinham que ser entrevistadas no local de 

sua origem). A Bfblia conta que Sao Jose e a virgem Maria safram de Nazareth, na 

Galileia, para Belem, na Judeia, para responder ao Censo ordenado por Cesar 

Augusto. Foi enquanto estavam na cidade que Jesus nasceu. 
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CAPiTULO 3 

"0 empreendedor e caracterizado, principalmente, pelo comportamento inovativo e empregara 
praticas estrategicas de gerenciamento no neg6cio." 

Carland e outros 

3 QUALIDADE 

0 Capftulo 2 fez uma breve revisao hist6rica indicando que o censo esteve 

entre os primeiros indicadores com capacidade de influenciar os decisores das 

civilizac;:oes antigas. E este capftulo analisara conceitos de qualidade e visao de 

produto. Os conceitos de qualidade evidenciarao que este fator e visto de forma 

diferenciada pela populac;:ao, resultando na necessidade do estabelecimento de 

caracterfsticas e considerac;:Oes mais precisas na definic;:ao e padronizac;:ao de 

indicadores. 

0 estudo de conceitos de qualidade, que diminuam as falhas nos processos 

e nos produtos finais, visa a aumentar a satisfac;:ao da populac;:8o com os servic;:os do 

Corpo de Bombeiros e o estabelecimento de estrategias de desenvolvimento da 

propria corporac;:ao. 

Antigamente, a produc;:8o de bens e de servic;:os era vista pelo cliente e pelo 

artesao como uma coisa s6. Entre a Revoluc;:ao Industrial e a Revoluc;:8o da 

lnformac;:ao muitas etapas se passaram e, em vez de ocorrer uma aproximac;:ao do 

consumidor com o fabricante, ocorreu o oposto. A industria nao percebia que 

qualidade nao se restringia somente a tecnologia, prec;:o, seguranc;:a, atendimento ao 

consumidor e qualidade do produto. A satisfac;:ao completa do consumidor abrange 

justamente o que foi esquecido desde a Revoluc;:8o Industrial, o "desejo do cliente". 

Antes da Revoluc;:8o Industrial, o artesao executava sozinho todas as tarefas 

da empresa e todas elas eram voltadas basicamente a satisfac;:ao do cliente. 0 

artesao jamais tinha ouvido falar em qualidade total, reengenharia, planejamento 

estrategico, dentre outras ferramentas hoje utilizadas para melhorar a qualidade e a 

produtividade, e diminuir o risco de projetos, decisoes e estrategias. Contudo, os 

comentarios sobre um mau servic;:o corriam rapido pelas aldeias e o artesao nao era 
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mais solicitado, o que determinava sempre o seu maier empenho em atender as 

expectativas dos clientes. 

0 advento da informatica na comunicac;ao nao trouxe beneffcios somente as 

organizac;oes, mas tambem aos clientes, que com a Revoluc;ao da lnformac;ao 

voltaram a ter acesso rapido as informac;oes sobre produtos e servic;os. As 

necessidades, informac;Oes e pedidos dos clientes podem ser transmitidos a 

distancia e analisados por equipes multidisciplinares de projeto, marketing, produc;ao 

e distribuic;8o, mesmo quando estas estao situadas fisicamente distantes uma das 

outras. 

As tecnicas de qualidade tern sido utilizadas para aproximar, conquistar, 

recuperar e manter clientes. Conceitos de qualidade no produto, qualidade no 

processo, padroes de qualidade e qualidade de vida justificam a necessidade de 

utilizac;ao de indicadores padronizados e mostram a complexidade do problema da 

tomada de decisao voltada a satisfac;ao do cliente. Robles (1994, p.73) afirma que "o 

acompanhamento do atendimento aos requisites da Qualidade requer a criac;ao de 

apreciavel quantidade de lndicadores da Qualidade". Para Takashina e Flores (1997, 

p.20) "a apura<;ao de resultados atraves de indicadores permite uma avaliac;ao do 

desempenho da organizac;ao no perfodo, em relac;ao a meta e outros referenciais, 

subsidiando as tomadas de decisao eo replanejamento". Gil (1992, p.39) estabelece 

que "o indicador de qualidade mansura tanto a qualidade do produto final, quanto a 

qualidade dos processes ... ". 

3.1 QUALIDADE NO PRODUTO 

Urn produto e de qualidade quando atende o cliente perfeitamente, de forma 

confiavel, de forma acessfvel, de forma segura e no tempo certo. 0 contato com o 

consumidor garante o feedback necessaria para se produzir o que o cliente deseja. 

0 produto que nao atende a qualidade mfnima desejada, mesmo que 

possua baixo prec;o de comercializac;ao, nao garante sua sustentabilidade. Para 

Gianesi e Correa (1994, passim), as expectativas dos clientes devem ser satisfeitas 

rapidamente e a medic e Iongo prazo devem ser atendidas as suas necessidades. 

Gianesi e Correa dizem que o fornecedor deve tentar influenciar as expectativas do 
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cliente, sempre que houver inadequac;ao entre estas e a sua visao das necessidades 

rea is. 

A administrac;ao publica constantemente deve mostrar a populac;ao (seus 

clientes e eleitores) as inadequac;oes entre suas expectativas e necessidades, mas 

deve cuidar para nao justifica-las com o argumento de inviabilidade econ6mica, ja 

que isto e uma conseqOencia e nao uma causa de problemas estrategicos. 

A escolha de uma area e a construc;ao de urn posto de bombeiros se 

assemelha a de compra de urn bern ou contrata<;ao de urn servic;o. Sao identificadas 

as necessidades da comunidade, coletadas as informac;oes sobre as alternativas 

disponiveis (terrenos), avaliadas as alternativas e tomada a decisao. 0 

comportamento do cliente cidadao, ap6s a compra, tambem e parecido com o de urn 

consumidor de urn bern fisico: suas expectativas e necessidades podem ser 

satisfeitas, ou nao, e isto tera urn custo. Na administrac;ao publica o cliente e a 

populac;ao, e a mesma tambem e o fabricante, o acionista, o produto e o processo. 

Desta forma a sociedade deve participar cobrando, como cliente, urn produto 

adequado, confiavel e seguro; como fabricante, cumprindo com os compromissos 

assumidos; como acionista, exigindo urn processo economicamente viavel, com 

baixo desperdicio, de qualidade, rentavel e que garanta vantagem competitiva 

sustentavel; como produto, atendendo as exigencias do mercado consumidor ( o 

resto da populac;ao); e como processo, participando e atuando na melhoria e 

manutenc;ao da qualidade do produto, garantindo a seguranc;a em todo o processo. 

3. 1. 1 A Visao de Produto 

A palavra PRODUTO, aplicada em alguns casos em letras maiusculas, neste 

texto, servira para enfatizar a necessidade de entende-la como uma composic;ao de 

produtos tangfveis (bens) e intangiveis (servic;os), diferindo do seu sentido mais 

usual, que compreende somente bens tangfveis. Normalmente associamos a 

produc;ao a confecc;ao de urn bern ffsico, tangfvel. A produc;ao pode ser tambem de 

urn servic;o, urn bern intangfvel. A combinac;ao dos dois tipos de produc;ao, de bens 

tangiveis e intangfveis, e a melhor forma de definir produ<;ao, ja que todo produto 

vern acompanhado de servic;os e vice-versa, variando somente na proporc;ao de 

cada parcela (ver Figura 1 ). 0 produto e o resultado da produc;ao e, portanto possui 
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componentes tangfveis e intangfveis, e uma composiyao de bens e serviyos 

agregados. 

No cotidiano, normalmente nao se atenta para o detalhe de que ate o 

cafezinho oferecido pelo vendedor faz parte do PRODUTO, como valor agregado do 

bern e que, as vezes, o cliente deixa de adquirir o bern, em uma loja, s6 por causa 

do mau atendimento. Podemos ate estar pagando mais pelo mesmo bern, 

conscientemente, porque o PRODUTO nos agrada mais. 

Os produtos comercializados podem possuir maior ou menor parcela de 

bens ou de serviyos. Erdmann (2000, p. 18) afirma que "produyao e a gerayao de 

produtos que podem variar desde ferramentas e maquinaria ate recreayao ou 

informayao, isto e, desde bens ate serviyos". Na Figura 1 observamos urn 

PRODUTO que possui uma parcela maior de bens do que de serviyos, como e o 

case do "produto A". Quando compramos urn PRODUTO com parcela muito maior 

de serviyos do que de bens, como e o caso do "produto B", na Figura 1, dizemos 

estar pagando por urn serviyo. Nao sao somente os bens que vern acompanhados 

de serviyos agregados, muitos serviyos executados vern acompanhados de brindes 

(bens) associados, aumentando o valor do PRODUTO. Esta visao mercadol6gica 

tern sido parte da estrategia de diferenciayao adotada por muitas empresas que, 

com pequeno adicional no custo, conseguem agregar grande valor ao produto final. 

100% 

0 

Figura 1 - Produto = bens + servic;os. 

Fonte: Adaptado de Vanzuit (2007). 

Analisando o produto oferecido pela administrayao publica e possfvel 

mensurar a sua gestae pelo tipo e qualidade do produto que oferecem. 0 comando 

da corporayao, no passado, tern muitas vezes aceito qualquer localizayao de area 

para a construyao de postos de bombeiros, dando prejufzo no processo do produto, 

ou seja, os serviyos prestados. A ma localizayao tera custo mais elevado e, o pior, a 
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demora no atendimento a emergencia, razao da sua existencia. 

A garantia, a seguran9a e algumas facilidades oferecidas pelo fabricante e 

pelo revendedor, agregam valor ao bern, transformando-o em urn PRODUTO 

diferenciado. Os servi9os agregados podem tambem vir na forma de propaganda, do 

status da marca ou da loja que a revende, da credibilidade do fabricante e da 

revenda, do atendimento pre e p6s-venda e de qualquer outro servi90 que o cliente 

associe ao produto. 

Os prestadores de servi9os tentam ganhar escala de produ9ao como na 

industria, mas ha que se ter muito cuidado nessa tentativa. Alguns bancos 

americanos que tentaram diminuir custos e agilizar o atendimento ao cliente, 

afastando-o das agencias com servi9os via fax, telefone e Internet, viram que 

"exageraram na dose" e perderam o feedback. Hoje eles retrocedem, tentando achar 

urn meio termo ideal entre custo de produ9ao e custo de manuten98o da clientela. 

A administra9ao do Corpo de Bombeiros, pode e deve tirar proveito de sua 

elevada aceita9ao e de estar em tempo integral ligada a popula9ao, deve manter 

mecanismos de coleta de informa9ao e ao mesmo tempo de divulga9ao do 

desenvolvimento de beneficios a comunidade. Os projetos da corpora9ao devem 

atender aos desejos e necessidades dos clientes. Harrington (1993, passim) 

estabelece que a melhora deva ser continua, nao importando quao bons e bern 

cotados sejam os seus produtos. 

Com a industrializa9ao a ideia conjunta de bens e servi90s foi perdida. A 

pesquisa da necessidade do cliente, o processo de transforma9ao da materia prima, 

os ajustes do produto, a analise da satisfa9ao do cliente, a assistencia tecnica, a 

venda e outras etapas do processo de produ9ao come9aram a ser executadas por 

diferentes pessoas, de diferentes setores. As distancias entre produtor e consumidor 

aumentaram e com isso a comunica98o e a informa98o ficaram lentas e o 

consumidor desinformado. 

Os bens e servi9os, vendidos de maneira dissociada, deram escala de 

produ9ao e redu9ao de custos, mas reduziram tambem a qualidade do PRODUTO. 

Com a demanda maior que a produ9ao, no infcio da industrializa9ao, a preocupa9ao 

com a concorrencia era pequena, pois havia espa9o para todos. Em muitos casas 
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parecia que o fabricante e o revendedor estavam fazendo urn favor ao cliente, ao 

vender-lhe o bern. A administra~ao publica, estavel e sustentada pela ignorancia da 

popula~ao , durante muito tempo tratou o cidadao da mesma maneira. 

3.2 QUALIDADE NO PROCESSO 

A qualidade do processo diminui os custos de produ~ao , de assistencia 

tecnica e de reciclagem, diminui os atrasos na entrega e os problemas de seguranc;a 

do operario, do cliente, da comunidade e do meio ambiente. A qualidade do 

processo garante maior qualidade do produto final , maior seguran~a para o 

funcionario, para o consumidor e para a comunidade e menores custos finais. 

Para Takashina e Flores (1997, p.28), "o processo pode ser entendido como 

urn conjunto de causas que transforma, dentro de determinadas condi~oes , insumos 

em produtos". Rummier e Branche (1994, p.55) dizem que "urn processo pode ser 

visto como uma cadeia de agrega~o de valores. Pela sua contribui~o para a 

cria~o ou entrega de urn produto ou servi~ , cada etapa de urn processo deve 

acrescentar valor as etapas precedentes". Harrington (1993, passim) afirma que o 

processo e qualquer atividade que recebe uma entrada (input) , agrega-lhe valor e 

gera uma safda (output) para urn cliente interne ou externo. 

0 sistema de produ~ao e composto de diversos subsistemas menores inter

relacionados que atuam sobre os bens de entrada (materiais, servi~os , dados e 

informa9i)es), transformando-os em bens de safda (materiais e servi~os desejados). 

Os subsistemas que interagem diretamente sobre os bens de entrada, sobre o 

processamento e sobre os bens de safda sao: os equipamentos, os sistemas, os 

programas computacionais e a mao-de-obra, que transformam e agregam valor aos 

bens de safda, gerando o produto final (ver Figura 2). A transforma~o de urn bern 

ou servi~o , que nao melhora o produto final , na visao do cliente, e uma falha e nao 

urn processo. 

ENTRADA 

rodu<;ao. Figura 2 - Sistema de p 

Fonte: Adaptado de Vanzuit (2007). 

I 

I 

PROCESSAMENTO 1 
MAO DEOBRA SA[DA 
PROGRAMAS 

SISTEMAS 

I 
0 produto e o processo devem ser seguros para os consumidores, os 
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operarios, a comunidade e o meio ambiente, do infcio da fabrica98o do produto ao 

seu descarte. E necessaria garantir a facilidade de entendimento das instrU<;oes para 

a correta utiliza<;ao do produto, por parte do usuario, pois mesmo que a falha seja do 

usuario, a imagem comprometida pela incorreta utiliza<;ao sera a do fabricante. 

A sobrevivencia da empresa sempre esteve pouco associada, no 

pensamento das pessoas, a qualidade dos servi<;os adicionais oferecidos por ela. 

Por isso, quando as empresas brasileiras se viram obrigadas a adotar programas de 

qualidade, no final da decada de 80 e infcio da decada de 90, muitos acreditaram 

que era urn modismo passageiro. Talvez tenha sido urn modismo, mas nao 

passageiro, virou pe<;a basica na administra<;ao estrategica de qualquer empresa. A 

preocupa<;ao com a qualidade para garantir a "sobrevivencia" no mercado parecia 

urn exagero pregado pelo "modismo" da qualidade. Quem nao acreditou na 

importancia da qualidade, contudo, hoje enfrenta serias dificuldades e coloca a culpa 

nos governos e na globaliza98o da economia, pela inviabilidade ou declfnio de seus 

neg6cios. 

A melhor organiza98o de urn processo depende de tres etapas: elimina<;ao 

de perdas, elimina<;ao das causas das perdas e otimiza<;ao do processo. Na 

administra98o publica, eliminar perdas visa a corrigir problemas e viabilizar a correta 

utiliza<;ao dos recursos. Os efeitos dos problemas sao normalmente emergenciais, 

devem ser priorizados e corrigidos de acordo com a gravidade e urgencia de 

interven<;ao. A elimina<;ao das causas das perdas e o segundo passo a ser 

executado e visa a evitar nova ocorrencia do mesmo problema ou de outros 

causados pela mesma origem. Nessa etapa, problemas no processo publico podem 

estar sendo causados por falta de qualifica<;ao das pessoas, ou mau emprego dos 

recursos financeiros. 0 terceiro passo para melhorar o processo e otimizar o 

aproveitamento da mao-de-obra, dos equipamentos e dos sistemas e metodologias 

envolvidos no processo. 

A qualidade de urn PRODUTO deve representar o que o cliente deseja 

adquirir e nao o que a empresa pretende vender, ou o que o engenheiro acha que 

deve projetar. Para que o cliente em potencial passe a ser urn consumidor, as suas 

expectativas devem ser satisfeitas, quando nao superadas. A qualidade deve estar 

no projeto, no processo, no produto, na entrega, na seguran<;a, na informa<;ao, no 
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custo, na assistencia tecnica, na reciclagem e em qualquer outra etapa que envolva 

a satisfa~o do cliente e de outros envolvidos. 

Os fatores que garantem a satisfa~o do cliente e a qualidade do PRODUTO 

estao inter-relacionados e quando qualquer etapa do processo de produ~ao ou suas 

interfaces apresenta problemas (gap), todo o processo e o produto final sao 

comprometidos (ver o exemplo da Figura 3). 

Figura 3 - Um processo com problemas de comunicayao. 
Fonte: Adaptada de Graeml (2000, p.103). 

Para reduzir essas falhas e necessaria: 

gap 5 

a. conhecer as necessidades e desejos dos consumidores, compreendendo 

o nlvel de servi~ que ele espera (gap 1 ); 

b. especificar parametres de desempenho de modo clare e exequlvel (gap 

2) ; 

c. treinar e desenvolver o pessoal para que possa executar urn servi~o de 

acordo com o padrao estabelecido (gap 3) ; 

d. planejar e realizar urn programa de comunica~o com o cliente de facil 

entendimento (gap 4); 

e. controlar o resultado obtido pelo cliente, com urn eficaz programa de 

recupera~o de falhas (gap 5) . 
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3.3 QUALIDADE DE VIDA 

0 que e qualidade de vida para uma pessoa pode nao ser para outra. Por 

isso e que toda administragao tem clientes insatisfeitos. Os administradores publicos 

devem buscar satisfazer, estrategicamente, a maior parte da populagao. 

Na segunda metade da decada de 80, houve um movimento de redefinigao 

da relagao entre o Estado e a Sociedade, buscando modificar a visao do que era 

tratado como carencias em direitos. Esse movimento ocorreu no processo da 

Constituinte e resultou na chamada "constituigao cidada5
" de 1988, que consagra 

como direitos sociais: a educagao, a saude, o trabalho, o lazer, a seguranga, a 

previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia e a assistencia aos 

desamparados. 

Qualidade de vida pode estar na tranquilidade do trabalho, no passeio nas 

ruas da cidade, sem medo de assalto, na seguranga de nao ser atropelado, ou cair 

num buraco de obras e em nao ter que ouvir ou participar de buzinassos de outros 

estressados. Qualidade de vida e tambem ter boa saude e alimentagao, ter onde 

morar com dignidade, dispor de meio de transporte seguro e confortavel, ter um 

trabalho interessante e remunerado de forma a suprir suas necessidades basicas e 

que permita adquirir bens e servigos complementares. Qualidade de vida e tambem 

poder praticar esporte, viajar, ir ao cinema, ao teatro, ao jogo de futebol, ao museu, 

poder passear no parque, respirar ar puro, beber a agua dos rios e ter o servigo de 

bombeiros a disposigao e bem distribufdo, gerando seguranga e sensagao de 

seguranga. Mas qualidade de vida e mais, ou menos, de cada uma dessas coisas, 

para cada pessoa. Algumas pessoas valorizam mais determinados fatores, enquanto 

outras dao mais importancia a outros. 

3.3.1 A Qualidade de Vida x Prego 

As pessoas tem pago um prego muito alto pela aparente, mas pouco real, 

qualidade de vida. 0 beneffcio eo lucro proprio tem sido um argumento tao ilus6rio 

para o desleixo das pessoas com relagao a natureza e com a qualidade de vida do 

5 Art.6°, Cap.ll - Dos Direitos Sociais - Tftulo II, Constituigao da Republica Federativa do Brasil, 
promulgada em 5 de outubro de 1988. 
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resto da popula9ao, que lembram uma par6dia da qualidade. Ela conta que, as 

pessoas em urn barco se veem desesperadas com urn grande furo no casco do 

barco. Os nobres que ocupam o lado do barco sem furo, tranqOilizam uns aos outros 

dizendo: nao se preocupem, o furo esta do lado dos plebeus. Neste ponto e 

interessante enfatizar que muitos afortunados economicamente mal se preocupam 

com a existencia ou nao de urn posto de bombeiros pela proximidade. No entanto 

nao ha outro prestador de servi9o que efetue o que s6 o bombeiro esta preparado a 

oferecer e que dinheiro nenhum compra na hora da emergencia, o que esta muito 

claro em seu lema "VIDAALHEIA E RIQUEZAS A SALVAR". 

Muitas pessoas tentam se iludir com a ideia de que os problemas sociais e 

ambientais nao lhes dizem respeito. A falta de indicadores que possibilitem a 

avalia9§o da qualidade de vida das popula9oes e a avalia9ao estrategica dificulta a 

sensibiliza9ao polftica dos governantes e a conscientiza9ao da necessidade de 

participa9ao da popula9ao em a9oes diretas e indiretas, que tragam beneffcios para 

toda a popula9ao. Cada vez mais, tern sido questionados os reais valores e custos 

da qualidade de vida individual e coletiva. 

Quadro 1 - lndicadores de dimensao social 

Categorias de lmpacto 
Populac;ao 

Eqiiidade 

Saude 

Educa~ao 

lndicadores 
Taxa de crescimento da populay§o 
Concentray§o de renda; 
Taxa de desempenho aberto; 
Rendimento familiar per capita; 
Rendimento medio mensal por sexo; 
Rendimento m9dio mensal por cor ou raga. 
Esperanga de vida ao nascer; 
Taxa de mortalidade infantil; 
Prevalencia de desnutriy§o total; 
lmunizagao contra doenyas infecciosas infantis; 
Taxa de uso de metodos contraceptivos; 
Acesso a saude; 
Aumento dos beneffcios pagos pela empresa. 
Escolaridade; 
Taxa de escolarizay§o; 
Taxa de alfabetizay§o; 
Taxa de analfabetismo funcional; 
Taxa de analfabetismo funcional por raga. 
Numero de publicay6es e de colaboragoes em publicagoes; 

Difusao de Conhecimento Cursos e treinamentos e assistencia tecnica; 
Medidas de satisfac;ao do consumidor. 

Habitac;ao Densidade inadequada de moradores por dormit6rio. 
Seguranc;a Coeficiente de mortalidade por homicidios. 

Fonte: Cozzens e Melkers (1997), Cesaro e Fracasso (2001) e IBGE (2002) 

A Constitui9ao Federal brasileira de 1988 possibilitou urn grande avan9o 



22 

social, a medida que passou aos mumc1p1os a responsabilidade de genr areas 

urbanas particulares, desapropriando e cobrando impostos progressivos, como o 

IPTU, de acordo com seu plano diretor. Ao comando do Corpo de Bombeiros cabe 

reorientar a sua estrategia no cenario estadual e municipal, mediante argumentos e 

indicadores estrategicos padronizados, destacando a relevancia do seu papel na 

estrutura de servi~s prestados a comunidade moderna, como assim e com os 

servi9os de tratamento e abastecimento de agua, energia eletrica, polfcia e tantos 

outros considerados essenciais ao agrupamento humano. 

A ausencia de indicadores relacionados aos servi9os de bombeiros em 

qualquer comunidade, quer seja ela americana, europeia, asiatica ou nacional, 

chama a aten9ao, estabelecendo uma falsa impressao de que o servi9o de 

bombeiros nao e necessario na comunidade. 0 Quadro 1 apresenta lndicadores de 

Dimensao Social onde esta latente a ausencia de indicadores relacionados aos 

servi~s de bombeiros na comunidade. E em entrevista no IPARDES, para embasar 

este trabalho, a s,.a. Angela da Matta Silveira Martins, Estatfstica e Tecnica em 

lnforma96es Estatfsticas e a Sra. Maria Jose Rossetti, Soci61oga e Tecnica em 

lnforma96es Estatfsticas, declararam nao ter conhecimento de qualquer referencia 

sobre indicadores na area de servi9os de bombeiros. Ver entrevista na Integra no 

item 4.6. 

3.4 AVALIACAO DA QUALIDADE 

Os objetivos da avalia9ao da qualidade da administra9ao publica sao: 

melhorar a tomada de decisao, auxiliar na aloca9ao de recursos e ressaltar a 

probidade da gestao. 

A avalia98o fornece informa96es sobre o impacto das polfticas, a qual pode 

ser vista como passo do mecanismo de controle estrategico, auxilia os politicos no 

julgamento do valor dos programas publicos e contribui para o processo de 

aprendizado dos administradores publicos. 

A avalia9ao pode ajudar politicos a melhorar a aloca9ao de recursos e a 

fazer melhor uso dos recursos disponlveis. Ela ajuda a encontrar maneiras mais 

efetivas e eficientes de alcan9ar os resultados desejados e a distribuir as despesas. 
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A avalia<;ao pode melhorar a transparencia e probidade, a serem observadas 

pelos parlamentares e politicos no geral. 
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CAPiTULO 4 

"E preciso correr riscos, seguir cerlos caminhos e abandonar outros. Nenhuma pessoa e capaz de 

escolher sem medo." 

Paulo Coelho 

4 ANALISE DE RISCO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E ADMINISTRACAO 

SUSTENT.AVEL 

0 Capitulo 3 abordou os conceitos de qualidade e visao de produto. Este 

capitulo abordara a influencia do risco no planejamento estrategico e na tomada de 

decisao, a necessidade de indicadores padronizados que possibilitem analises e 

decisoes estrategicas e a administrac;ao sustentavel. 0 estudo do risco mostrara que 

os eventos do passado nao garantem resultados futures, mas podem aumentar a 

probabilidade de sucesso das decisoes. 0 estudo de ac;oes corretivas, preventivas, 

preditivas e prospectoras, possibilitara a escolha de indicadores compatfveis com o 

interesse e a viabilidade das estrategias. 0 estudo de causa e efeito justificara a 

necessidade de utiliza<;ao de indicadores padronizados que facilitem o 

acompanhamento dos efeitos e a localizac;ao de suas causas. 

A palavra "risco" deriva de "risicare" de origem latina, que significa ousar. 0 

risco, caracterizado pela incerteza e pela possibilidade de perda, atrai estudiosos, 

empresarios, politicos e apostadores, que tentam diminuir a exposic;ao, as chances e 

a magnitude das perdas. Os padroes do passado podem possibilitar a identifica<;ao 

de causas de problemas, o estudo de soluc;oes e o estabelecimento de estrategias 

sustentaveis. 

Ate o final da decada de 50 a ideia de planejamento estrategico estava 

voltada as relac;oes internas da organizac;ao. Nos meados da decada de 60, 

comec;amos a perceber a necessidade de focar a rela<;ao produto/mercado, pois o 

perfeito funcionamento organizacional nao garantia necessariamente o sucesso do 

neg6cio. 

0 planejamento estrategico e a analise de risco nao sao precisos e nem dao 

garantias de sucesso. Seu objetivo e aumentar a probabilidade de ocorrencia de 
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fatos favoraveis, maximizando o retorno de investimento e minimizando a gravidade 

e as chances de ocorrencia de fatos desfavoraveis. Para Covello, Menkes e 

Mumpower (1986, passim), a grande questao, voltada a analise do risco para a 

sociedade industrializada, surgida na decada de 80, foi "quao seguro e 

suficientemente seguro?". 0 processo de decisao estrategica trabalha com 

informa<;oes parciais, variaveis polfticas, percep<;§o limitada e atende a 16gica da 

satisfa<;§o e nao da otimiza<;ao. 

0 desenvolvimento de estrategias associadas a analise de risco esta 

presente na tomada de decisoes desde o infcio do desenvolvimento do raciocfnio 

humano. Homens pre-hist6ricos ja pintavam nas paredes das rochas os seus 

objetivos, desejos, relatos do passado e estrategias, como por exemplo, o animal a 

ser ca<;ado e a distribui<;ao dos ca<;adores com rela<;ao a ca<;a. 

A estrutura<;ao da estrategia e a distribui<;ao dos ca<;adores com rela<;ao a 
ca<;a podia ser uma forma de se discutir como atacar, analisando as alternativas, os 

riscos e os problemas da estrategia tra<;ada. Alguns antrop61ogos interpretam os 

animais desenhados isoladamente na parede das cavernas como urn pedido aos 

deuses de sucesso na obten<;ao de seu desejo (consecu<;ao do objetivo). A defini<;ao 

do objetivo e considerada, atualmente, uma das pe<;as chave para a eficacia da 

estrategia. Mesmo que as pinturas nas paredes das cavernas relatassem algo ja 

ocorrido, isto nao tiraria a sua importancia estrategica, ja que poderiam ser utilizadas 

para treinar e definir novas estrategias de ca<;a, atraves dos erros e acertos da 

ca<;ada ali figurada. 

Alguns animais irracionais se agrupam para facilitar a ca<;ada, mas fazem 

isso por instinto. Eles tern objetivo, mas nao estrategia. Os animais irracionais 

apesar de conhecerem a influencia de algumas variaveis, como o vento, e se 

posicionarem corretamente de forma que a ca<;a nao perceba sua presen<;a antes do 

necessaria, atraves do olfato, nao conseguem tra<;ar alternativas circunstanciais, 

nem analisar probabilidades e riscos envolvidos, o que os leva a urn elevado 

percentual de insucesso em suas investidas. 

Transformar o futuro incerto, ou ate mesmo previsfvel e nao favoravel, em 

vantagem competitiva e urn velho desafio que ha muito tempo atrai jogadores, 

matematicos, cientistas e estrategistas. A pratica e o interesse por jogos aparecem 
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em pinturas de tumbas egfpcias datadas de 3500 a.C. e segue ate os dias atuais 

atraindo muitas pessoas. 

Os conceitos de risco e planejamento estrategico justificam a necessidade 

de utiliza9a0 de indicadores 8 estao intimamente ligados a diversidade e 

variabilidade de interesses da comunidade, portanto devem ser conhecidos para 

facilitar a escolha de indicadores uteis, confiaveis e representatives. 

4.1 A INFLUENCIA DO RISCO 

Para que o risco exista e preciso que se tenha incerteza e possibilidade de 

perda. Se a perda for certa nao ha risco. 0 risco tambem inexiste se o resultado e 

incerto, mas nao leva a nenhuma perda. 

Decisoes com base no risco e nao na probabilidade de ocorrencia, e que 

fazem pessoas terem medo de raio ao ouvirem um trovao ou a optarem por 

investimentos de baixa perda, mas com possibilidades infinitesimais de ganho. Sao 

tres as componentes do risco: a magnitude, a chance e a exposi9ao a perda. Para 

se minimizar o risco devemos diminuir pelo menos uma destas variaveis. 

A diminui9ao do risco ja era praticada por mercadores, ha muito tempo, 

atraves da diversifica98o dos investimentos. No Ato I, Gena 1 da pe98 de 

Shakespeare, Antonio, o mercador de Veneza afirma: "As minhas cargas nao estao 

confiadas a um s6 navio, nem as dirijo para um s6 porto; nem o total de meus bens 

esta a merce dos contratempos do presents ano." (SHAKESPEARE, 1988, p.427). 

Por volta do anode 1600, as atividades de seguro ganharam impulso e em 1601, 

Francis Bacon apresentou um projeto ao Parlamento para regulamentar as ap61ices 

de seguro. 0 termo "ap61ice" deriva do italiano polizza que significa promessa. 

4.1.1 Qualidade da lnforma98o 

As informa96es disponfveis, na maioria das vezes, sao incompletas. Para 

MacCrimmon e Wehrung, (1986, p.18) "risco, significa agir baseando-se em 

conhecimentos limitados". Podemos ter as informa96es mais importantes e 

relevantes para tomar uma decisao e aumentar a probabilidade de exito, mas isto 
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nao e garantia de sucesso. Por este motivo, a teoria do caos6 atrai tanto a atengao 

de cientistas, pois tudo pode influir no problema. Bernstein (1997, passim) 

estabelece que nossas vidas estao repletas de numeros, mas nao se pode esquecer 

que estes nao passam de ferramentas. 

4.1.2 Causas x Efeitos 

Na identificagao de problemas, ser capaz de distinguir o que e causa e o que 

e efeito e urn passo importante para a definigao de estrategias. A maior parte dos 

grandes problemas organizacionais nao sao detectados facilmente, eles sao as 

causas dos problemas. Controlar urn processo e ter capacidade de localizar o efeito, 

identificar as causas e corrigir os problemas de forma que estes nao voltem a 

ocorrer. A detecgao dos efeitos causados pelos problemas e uma tarefa mais facil do 

que a identificagao das causas, pois os efeitos e que ficam visfveis. Os efeitos dos 

problemas precisam ser medidos corretamente para poderem ser diagnosticadas e 

sanadas as causas. 

"Resta descobrir a causa desse efeito, ou, ainda melhor, a causa do 

defeito, porque esse efeito, que e defeito, ha de ter causa." 

Shakespeare (WEBFRASES, 2007) 

Laplace, em seu trabalho Essai philosophique sur les probabilites {Ensaio 

filos6fico sabre as probabilidades), defende a ideia de que existe uma causa para 

todo e qualquer efeito. "Eventos presentes estao ligados aos eventos precedentes 

por urn vinculo baseado no principia 6bvio de que uma coisa nao pode ocorrer sem 

uma causa que a produza... Os eventos, mesmo aqueles que, devido a 
insignificancia, nao parecem seguir as grandes leis da natureza, resultam delas tao 

necessariamente como as revolugoes do sol." (BERNSTEIN 1997, p.198). 

Existem diversos proverbios que falam sabre causa e efeito e a maioria 

sugere a busca e eliminagao da causa para resolver o efeito indesejado. Jules Henri 

Poincare, nascido em 1854, foi outro matematico frances que deu enfase ao 

conceito de causa e efeito e a importancia da informagao na tomada de decisoes. 

Conhecendo a causa podemos prever os efeitos, desta forma "acaso para o 

6 Resumidamente a teoria do Caos e que uma pequenina mudan98 no inicio de urn evento qualquer 
pode trazer conseqoencias enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. 
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ignorante nao e acaso para o cientista. 0 acaso e apenas a medida de nossa 

ignorancia." (BERNSTEIN, 1997, p.200) . 

A confusao entre causa e efeito, e entre necessidade percebida e 

necessidade real , causa diston;oes na defini~o de estrategias e prioridades. A 

tentativa de resolu~o de problemas pela corre~o do efeito e dispendiosa e pouco 

eficiente e a resolu~o dos problemas percebidos pede nao resolver o problema 

real. A necessidade percebida e baseada em informa~es que se possui e a 

necessidade real pede depender de informa~es de que nao se dispoe ou nao se 

percebe. 

"A essencia da administra~ao do risco esta em maximizar as areas onde 

temos certo controle sabre o resultado, enquanto minimizamos as areas onde nao 

temos absolutamente nenhum controle sabre o resultado e onde o vinculo entre 

efeito e causa esta oculto ... " (BERNSTEIN, 1997, p.197). Apesar de tantos cientistas 

e fil6sofos insistirem a tanto tempo na importancia de sanar a causa do problema em 

vez do efeito, a maioria das estrategias publicas adotadas ainda sao reativas, 

atuando sabre o efeito. 

Comercio Serv ic;o 

Res idencia 

\ Brigadas--

Vistorl~ 
\ Cursos 

Pal estras 

Prevenc;ao 

Industria 

lnfra-estrutura 

CAUSAS 

Figura 4: Diagrama de causa e efeito. 
Fonte: Adaptado de Scatolin (2007). 

Educac;ao 

Elevado indlce 
de lncAndio em 
Edifica~oes 

Curitiba 

EFEITO 

Uma metodologia utilizada para identificar problemas (causas) e a confe~o 

do Diagrama de Causa e Efeito (ver Figura 4) , tambem conhecido como Diagrama 

Espinha de Peixe ou Diagrama de Ishikawa. 0 Diagrama de Causa e Efeito separa 
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todas as possfveis causas para urn determinado problema e tenta desmembra-las, 

agrupado-as em areas e problemas menores, ate se chegar as origens do problema. 

0 desmembramento das causas viabiliza a melhor identificac;ao da influencia de 

cada fator, da dificuldade e do custo de sua solu<;ao. 

4.2 0 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

Os fatos nao ocorrem por urn simples acaso. 0 que acontece hoje e 

resultado de ac;oes anteriores, que podem ter sido provocadas intencionalmente, 

acidentalmente, ou por motivo ainda desconhecido. Da mesma forma que a 

natureza, a realidade humana responde a ocorrencias do passado. As mudanc;as 

podem responder a estlmulos que desconhecemos, ou sobre os quais nao temos 

controle, mas tambem respondem a ac;oes que podemos prever e controlar. 

"0 homem sabio antecipa 0 que 0 futuro lhe trara, 

observando as experiencias do passado". 

S6focles (WEBFRASES, 2007) 

A utilizac;ao de indicadores de desempenho facilita o acompanhamento dos 

processos possibilitando extrapolac;oes e previsoes aproximadas. Quanto melhor os 

indicadores e a qualidade dos dados coletados, maior e a possibilidade de acerto 

das previsoes. 

A medi<;ao do desempenho e importante para o aperfeic;oamento por: 

a. concentrar a aten<;ao em fatores que contribuem para a realiza<;ao da 

organizac;ao; 

b. mostrar a eficiencia com que se empregam os recursos; 

c. fornecer dados para determinar as causas basicas e as origens dos erros; 

d. proporcionar aos funcionarios uma sensac;ao de satisfa<;ao; 

e. fornecer meios para saber se a organizac;ao esta ganhando ou perdendo; 

f. ajudar a monitorar o processo de melhoria. 

As estrategias sao pianos para o futuro e padroes do passado. Por outro 

lado, enquanto certos padroes repetitivos (sazonais) podem ser prognosticaveis, 

inovac;oes tecnol6gicas e variac;oes de prec;os dos concorrentes sao impossfveis de 

serem previstas. 
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4.2.1 Estrategias Passivas, Reativas, Pr6-Ativas e Prospectoras 

Estrategias reativas, adotadas por grande parte das instituigees publicas e 

muitas organiza96es privadas, esperam o problema ocorrer e visualizam o efeito, 

para que providencias comecem a ser tomadas. E como tomar urn remedio para 

curar e nao a vacina para prevenir, ou como esperar o incendio ocorrer para ser 

apagado. Estrategias reativas podem, em alguns casos, ser uma solu9ao viavel, 

analisados os custos preventives e corretivos, mas esta nao e a regra geral e se for 

seguida indiscriminadamente, pode trazer graves conseqOencias para o 

desenvolvimento e sobrevivencia das organiza96es/institui96es. 

Prevenir e realizar a96es que se antecipem a ocorrencia de fatos 

indesejados e diminuam ou eliminem a sua probabilidade de ocorrencia. As a96es 

preventivas normalmente se baseiam na revisao e manuten9ao peri6dica. Teixeira 

(1999, passim) afirma que quando corretamente definidos e localizados, os 

indicadores de desempenho criam urn poderoso vfnculo entre as estrategias, os 

recursos e os processes da organiza9ao, possibilitando a identifica9ao dos 

problemas antes deles ocorrerem ou se agravarem. As a96es preditivas dependem, 

fundamentalmente, de indicadores que predigam o mau funcionamento do sistema. 

0 mau funcionamento de uma maquina pode ser identificado pela analise do rufdo e 

da temperatura, muito antes dela estragar. 0 mesmo pode ocorrer para sistemas 

educacionais, politicos e de seguran9a publica em administragees publicas. 

As organiza96es podem influenciar ou sofrer influencia do meio, ou ambas 

as coisas, atraves de estrategias passivas, reativas, pr6-ativas e prospectoras. 

Grande parte das estrategias estao baseadas na necessidade de adaptayao 

a mudan9as. As estrategias baseadas em rea9ao ap6s a consumayao do fato sao 

chamadas de reativas (ver Figura 5). As estrategias baseadas em reayao antecipada 

a ocorrencia do fato sao chamadas de pr6-ativas (ver Figura 5), apesar de tambem 

serem estrategias de reayao. As estrategias que influenciam o meio e as 

organiza96es contidas nele sao chamadas de prospectoras. 

As estrategias passivas, inertes a mudan9as, s6 garantem a sobrevivencia 

da empresa se as mudan9as do mercado forem temporarias e rapidas, ou se a 

empresa conseguir resistir a "moda" e garantir uma fatia de mercado, de clientes 
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tambem avessos a mudan<;a. A fabrica de carros Rolls Royce e um exemplo de 

resistencia a moderniza<;ao de muitos processes de produ<;ao e, apesar do alto 

custo dos processes e do elevado pre<;o do produto final , garante uma fatia de 

mercado de diffcil acesso a concorrencia. 

Estrategias 
Pr6-Ativas 

Figura 5 - Estrategias pr6-ativas e reativas. 
Fonte: Adaptado de Scatolin (2007). 

EVEN TO 
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As estrategias reativas possibilitam maier tempo para amortiza<;ao de 

investimentos tecnol6gicos, motive pelo qual sao as preferidas per empresas de 

pequeno e medic porte. As empresas pequenas tern facilidade de rapida adapta<;ao 

as mudanc;as, sao ageis e iSSO diminui OS impactos negatives de estrategias 

reativas. Empresas de medic e grande porte sofrem muito mais as consequencias 

de mudanc;as bruscas e devem evitar o risco de estrategias reativas. 

As estrategias pr6-ativas visam a diminuir o impacto de mudanc;as bruscas 

na organiza<;ao, atraves da adapta<;ao antecipada as tendencias, de forma 

gradativa, evitando cheques culturais, econ6micos e sociais. 

As estrategias prospectoras podem envolver maiores riscos e maiores 

investimentos, mas quando obtem sucesso, facilitam a alavancagem da organiza<;ao 

e geram a necessidade de adapta<;ao des concorrentes. As estrategias prospectoras 

nascem da visualiza<;ao de possfveis mercados e se concretizam gerando novas 

necessidades de consu mo. 
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4.2.2 A Eficiencia e a Eficacia 

A eficiencia e a execu~o de uma tarefa conforme o planejado. A eficacia e a 

execu~o de uma tarefa de forma a resolver o problema. 

A eficiencia na execu9ao das estrategias nao garante a sua eficacia, mas 

estrategias eficazes devem ser executadas com eficiencia para aumentar a sua 

probabilidade de exito, ver Figura 6. 

Figura 6 - Esquema dos conceitos de eficiencia e eficacia. 
Fonte: Adaptado de Scatolin (2007). 
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0 planejamento estrategico, da maneira como tern sido praticado nas 

empresas e, na verdade, programa9ao estrategica, uma vez que o que ocorre e 
articula9ao e elabora9ao de estrategias ja existentes, a firma Mintzberg ( 1993, 

passim). Afirma, ainda, que a maioria das estrategias de sucesso se resume a 

visoes e nao em pianos e que o planejador deveria fornecer a analise formal 

requerida pelo pensamento estrategico, de modo a ampliar as questoes a serem 

consideradas, ao inves de buscar a reposta certa. 0 pensamento estrategico 

envolve intui9ao e criatividade e gera uma perspectiva integrada do 

empreendimento. 

Empresas tentam produzir com o menor custo em vez de buscar as 

necessidades dos clientes. Depois, tentam vender o que produziram, quando 

deveriam se preocupar em produzir aquilo que podem vender. 

0 planejamento estrategico s6 e eficaz quando ha divisao de poder e de 
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informayao, pois o planejador por si s6 nao tern autoridade (exclusiva da 

presidencia), nem acesso as informagees virtuais (exclusivas dos administradores). 

Os planejadores tern papeis crfticos a desempenhar, lado a lado com os executivos 

e seu objetivo maior deve ser o de apresentar as perguntas certas e nao buscar as 

respostas corretas. 

4.2.4 Formula~ao de Estrategia 

A estrategia e a maneira potencial de condu~ao da organiza~ao para 

alcan~ar seus objetivos. Ela fornece a dire~ao que a organiza~ao deve seguir e gera 

urn potencial de sucesso pelo uso de vantagens competitivas. 

Sao tres os modos de formular estrategias: empreendedor, adaptativo e de 

planejamento. 

0 modo empreendedor possui poder centralizado, e orientado para o 

crescimento, normalmente e caracterfstico de organiza~oes novas ou pequenas, que 

tomam decisoes arrojadas e que possuem urn unico dono ou dirigente com 

autonomia e lideran~. 

0 modo adaptativo possui estrategias que tendem mais para o lado 

emergente do modo empreendedor do que para o modo de planejamento. E urn 

modo tipicamente aplicado em institui~oes publicas, universidades, hospitais, 

governos e grandes organiza~oes. Possui ambiente complexo e dinamico e sua 

direyao e controlada por coalizoes que se alteram com a mudan~ de governo ou 

dire~ao. 

0 modo de planejamento e caracteristico de grandes organiza~oes, que 

geralmente atuam em ambiente previsfvel e estavel. Este modo de planejamento e 

tfpico de organiza~oes sem concorrencia acirrada. Devido a posi~ao estrategica e 

econ6mica favoravel, as organiza~oes que trabalham no modo de planejamento 

utilizam muito as estrategias pr6-ativas e prospectoras. Esses tres modos podem ser 

combinadas e adaptados ao momenta. 

Muitas organiza~oes de grande porte tentam separar o trabalho das mentes 

do das maos (quem pensa nao executa e quem executa nao pensa), como pregava 

Taylor. lsso geralmente rompe o feedback vital entre cliente e fabricante, 
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principalmente quando "quem pensa" nao conhece bern o processo. Taylor 

(MINTZBERG, 1993, passim) afirma que o processo do trabalho deveria ser 

completamente entendido antes de ser literalmente programado. Esta li~o de Taylor 

e comumente esquecida por muitos dos seguidores de suas ideias de otimizac;ao da 

produc;ao. 

4.2.5 Definindo Objetivos e Estabelecendo Meios 

A falta de defini~o de estrategias faz com que as organizac;oes se movam, 

mas em direc;oes e sentidos incertos, a merce da "mare" ou dos "ventos" que podem 

nos tirar do Iugar, mas nao necessariamente levam ao Iugar pretendido. 

Para Hronec (1994, p.S) "As medidas de desempenho sao 'sinais vitais' da 

organizac;ao" e elas qualificam e quantificam o modo como as atividades de urn 

processo atingem suas metas. 

Para McConkey (1987, passim), urn planejamento eficaz requer dos 

administradores planejamento para a incerteza, e nao para a certeza. Mesmo que 

nao se atinja o objetivo inicialmente trac;ado, o processo de planejamento ajuda a 

que se chegue mais proximo do alvo (ver Figura 7), do que ocorreria se nao 

houvesse planejamento (ver Figura 8) . 

Figura 7 - Estrategias com objetivos definidos. 
Fonte: Adaptado do Microsoft Office Clip-art 2003. 
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Figura 8 - Estrategias sem objetivos definidos. 
Fonte: Adaptado do Microsoft Office Clip-art 2003. 

Quando se priorizam meios e nao objetivos, pode-se incorrer em urn grande 

erro de percurso, causado por erros acumulados. A falta de urn objetivo definido faz 

com que os obstaculos de percurso se transformem em barreiras e que se perca o 

foco do objetivo a atingir. 

0 objetivo estrategico sempre existe, mesmo que esteja somente na cabec;a 
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do presidente, do diretor, ou comandante. No entanto quando o objetivo nao esta 

materializado, e muito facil que o foco se perca ao tentar resolver problemas de 

percurso, ver Figura 8. 

Enquanto esta sendo desenvolvido o planejamento estrategico, as variaveis 

e condi~oes estao mudando, e por este motivo e que se deve planejar para Iongo 

prazo, pois neste caso algumas mudan~as afetam muito pouco o planejamento 

macro. Se o planejamento for somente tatico ou operacional, qualquer varia~ao de 

mercado, como a queda das vendas ou a falta de recursos financeiros, pode causar 

grandes altera~oes no rumo da organiza~ao, afetando o seu crescimento. 

"Plano que nao pode ser mudado nao presta." 

Publflio Siro (WEBFRASES, 2007) 

0 planejamento nao e algo imutavel. Ele deve fazer parte do habito diario. 0 

cuidado deve ser de implementa-lo e nao corrigi-lo incessantemente. 0 constante 

estudo da situa~ao e de alternativas estrategicas possibilita a busca de solu~oes 

menos traumaticas para a organiza~ao, diminuindo o risco de grandes falhas. Os 

meios para se atingir urn objetivo podem ser revistos e, se for o caso, modificados, 

mas os objetivos sao praticamente imutaveis. 0 planejamento estrategico deve ser 

de Iongo prazo, deve prever adapta~oes nas estrategias e, a princfpio, mudan~as 

polfticas, econ6micas e mercadol6gicas nao devem interferir nos objetivos da 

organiza~ao. 

4.3 AADMINISTRAQAO SUSTENTAVEL E 0 CORPO DE BOMBEIROS 

0 comando do Corpo de Bombeiros nao pode considerar apenas os 

problemas levantados pelo seu publico interno ou pela popula~ao ou pelos politicos, 

pois a visao estrategica e o conhecimento tecnico de sua equipe devem ser 

utilizados para prever futuras demandas, possivelmente nao identificadas por estes 

grupos. Por exemplo, normalmente diversas necessidades da popula~o s6 serao 

por ela percebidas quando o problema ocorrer e, para muitas delas, a solu~ao pode 

demorar anos, como no caso da necessidade de constru~ao de represas, projetos 

de controle de enchentes e de ocupa~ao de encostas ou ribeirinhas, dentre outras. 
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"0 povo sabe o que quer, mas nao sabe o que nao sabe." 

Gilberta Gil (WEBFRASES, 2007) 

A administragao sustentavel deve ponderar interesses s6cio-pollticos 

presentes e futuros. 0 Corpo de Bombeiros nem sempre esta na listagem de 

prioridades dos politicos, e nao e necessaria muita discussao para se chegar a esta 

conclusao. Fundado em 08 de outubro de 1912, a beira de completar 100 anos no 

Estado do Parana, esta ausente na grande maioria (75 %) dos municfpios 

paranaenses. Os interesses presentes, quando satisfeitos, geram retorno politico 

rapido, mas nao necessariamente sustentavel. Muitos politicos optam por estrategias 

eleitoreiras, baseadas em "obras que aparecem" por fornecerem retorno rapido. 

Quando ocorrem problemas como: inundagoes, incendios, acidentes e emergencias 

do genera, esses politicos s6 podem manifestar o seu pesar e langar a culpa na 

esfera superior. Com o aumento da informagao e da cultura da populagao este tipo 

de politico comega a perder espago para administradores que buscam solugoes de 

media e Iongo prazo, mas o comando da corporagao tern que assumir o controle da 

estrategia e intermediar seus interesses entre a polltica estadual e a municipal. 

Para que o ato politico desejado seja justificavel, cabe ao comando do Corpo 

de Bombeiros oferecer dados (indicadores) da real necessidade da instalagao de 

seus servigos no municipio e a relagao custo x beneficia para a sua polltica e a 

comunidade. 

Para Bryson (LEAL FILHO, 1994, p.54-55), o planejamento estrategico 

enfrenta quatro grandes desafios: 

a. problema humano: a atengao das pessoas-chaves deve ser concentrada 

sabre questoes fundamentais, e nao apenas urgentes; 

b. problema processual: transformagao de ideias estrategicas em ideias 

aceitaveis (ha dificuldade em introduzir novas ideias para grupos de 

pessoas costumadas com procedimentos rotineiros); 

c. problema estrutural: emerge com a dificuldade de vislumbrar a 

organizagao como urn todo, prevalecendo a ideia de que para se chegar 

ao todo basta samar suas partes; 

d. problema institucional: os mais diffceis problemas estrategicos nao podem 

ser resolvidos sem transformagoes institucionais, o que exige uma 
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lideranc;a forte. 

0 planejamento estrategico pode auxiliar comandantes na definic;ao e 

execuc;ao de estrategias que tragam maior retorno econ6mico e operacional ao 

Corpo de Bombeiros. 0 estudo de estrategias ajuda os comandantes a entender e 

definir como utilizar seus pontos fortes e fracos, existentes e potenciais, para superar 

mudanc;as do macroambiente e atingir os objetivos estrategicos estabelecidos. 

4.3.1 0 Emprego de Poucos Recursos 

0 Corpo de Bombeiros consegue historicamente, com poucos recursos, 

resolver problemas crfticos, e com isto ganhou credibilidade e mesmo nao dispondo 

de enorme orc;amento orienta adequadamente seus recursos para os seNic;os 

emergenciais. Mas nao pode e nem deve se acomodar com a credibilidade 

conquistada, pois a comunidade cada vez mais preparada e informada esta 

obseNadora e exigente. Ou o Corpo de Bombeiros, entidade estadual e militar, 

incorpora a modernidade e muda sua estrategia ou vera algum concorrente, 

entidade municipal ou privada ou ONG, surgir no Estado e se firmar no contexto dos 

seNic;os de bombeiros. 

0 Corpo de Bombeiros deve desenvolver projetos em parceria com os 

governos municipais, com a iniciativa privada e a comunidade, para resolver 

problemas de forma eficaz e economicamente viavel. 

4.3.2 Eliminar Causas e nao Efeitos 

Soluc;oes de curto prazo normalmente resolvem temporariamente o efeito de 

problemas operacionais, mas sua constante mudanc;a pode causar o estresse 

organizacional. 0 custo/beneffcio destas "soluc;oes" e muito alto. E importante 

"tampar buracos", mas o mais importante e saber o que os esta causando. 

A administrac;ao publica, voltada a eliminar causas e nao efeitos, deve 

analisar com precisao a extensao do problema, para posterior priorizac;ao de ac;oes. 

0 vfcio administrative do controle de efeitos acaba nao deixando o decisor sair da 

condic;ao de "peao de obras". As ac;oes reativas sao necessarias, quando 

emergenciais, mas via de regra sao dispendiosas e ineficazes, seNindo somente 
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para "apagar o incendio". lnumeros municlpios dispoem de caminhoes pipa e os 

colocam a disposiyao da emergencia para combater os incendios da cidade, mas 

extingui-lo e muito mais que jogar agua. 0 "gerente bombeiro" se acha muito 

ocupado e nao tern tempo para nada, pois e muito mais bombeiro do que gerente. 

Os tempos modernos e o que esta por vir nao darao atenc;ao para esta ultima frase e 

os incendios certamente serao extintos, e extintos por um servic;o de bombeiros, mas 

podera nao ser por esta corporayao hoje intitulada Corpo de Bombeiros da Polfcia 

Militar do Estado do Parana, caso a gestae estrategica nao seja aperfeic;oada. 

4.3.3 Objetivos, Metas e Meios 

As estrategias de medic e Iongo prazo, na administrac;ao publica, dificilmente 

atingem seu objetivo principal em menor espac;o de tempo do que o previsto, mas 

podem a medic e curto prazo atingir, parcialmente, metas e objetivos secundarios 

(ver Figura 9). 0 item seguranc;a da figura esta no seu sentido ample, envolvendo a 

atividade policial e servic;os de bombeiros. 

Figura 9 - Objetivos e metas. 
Fonte: Adaptado de Scatolin (2007). 

MET AS OBJETIVO 
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Rummier e Branche (1994, passim) definem indicadores de desempenho 

como sendo a quantificayao do "andar" de um neg6cio (atividades e processes) que 

atinge uma meta especificada. Para Teixeira (1999, p.24) "os indicadores de 

desempenho devem derivar da declarayao da missao da organizayao". Todavia, de 

nada adianta existirem os objetivos se nao houver formas de verificar o seu alcance. 

E por isso que se procura definir indicadores para auxiliar na mediyao da extensao 

em que a empresa esta conseguindo realizar aquilo que se propoe. 

Meta eo valor pretend ide para o indicador de um produto ou processo, a ser 
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atingido em determinadas condic;oes estabelecidas no planejamento, a qual deve ser 

fixada a partir das necessidades dos clientes, levando em conta os objetivos e 

estrategias da organizac;ao. 

As metas de desempenho devem se caracterizar por serem: atingfveis, 

aplicaveis, economicas, consistentes, abrangentes, compreensfveis, legftimas, 

mensuraveis, estaveis, adaptaveis, equitativas e focalizadas no cliente. 

Os meios sao caminhos estrategicos adotados para se atingir as metas e 

objetivos. Para se obter uma melhor qualidade de vida para a populac;ao, podemos 

estabelecer metas, como mostra a Figura 9. 

Para se atingir o objetivo parcial, de melhorar a qualidade de vida da 

comunidade e atingir metas de qualidade em alimentac;ao, esporte, lazar, saude e 

seguranya, pode-se estabelecer meios, como o investimento em educac;ao 

preventiva e no Corpo de Bombeiros local. 
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CAPiTULO 5 

"Serum empreendedor e muito mais que fer vontade de chegar ao topo de uma montanha; e 
conhecer a montanha e o tamanho do desafio; planejar cada deta/he da subida, saber o que voce 

precisa levare que ferramentas utilizar; encontrara melhortrilha, estarcomprometido como 
resu/tado, ser persistente, calcular os riscos, preparar-se fisicamente; acreditar na sua propria 

capacidade e comeqara escalada;" 

Aprender a Aprender. Programa Brasil Empreendedor 

5 INDICADORES 

0 Capftulo 4 destacou a influencia do risco no planejamento estrategico e na 

tomada de decisao. 0 atual capitulo apresentara argumentos de diversos 

pesquisadores, que justificam a necessidade de estabelecimento de padroes 

confiaveis de medi~ao e acompanhamento de indicadores, que propiciem estudos 

estrategicos para melhoria de produtos e processos. E apresentara caracterfsticas 

para indicadores que podem facilitar a eficacia de estrategias e o rol de indicadores 

padronizados propostos. 

A necessidade da utiliza~ao de indicadores que possibilitem a melhora das 

decisoes, apesar de lembradas por muitos estudiosos de qualidade e estrategistas, 

e raramente atendida na estrategica publica em especial no Corpo de Bombeiros. A 

falta de indicadores que viabilizem estrategias publicas conscientes e eficazes 

dificulta analises comparativas, a visualiza~ao do desempenho e o 

acompanhamento de sua evolu~ao, dificultando o diagn6stico da gestao. 0 

estabelecimento de caracterfsticas, que facilitem a sele~ao de indicadores 

padronizados no Estado, possfveis de serem padronizados nacionalmente ou 

regionalmente, possibilita analises de decisoes estrategicas publicas relacionadas as 

atividades do Corpo de Bombeiros, menos intuitivas e vinculadas a disponibilidade 

financeira. 

Os indicadores sao uma ferramenta para agilizar e facilitar a identifica~ao de 

problemas, a analise de risco, o estudo da correla~ao de areas estrategicas distintas, 

a prioriza~o de estrategias e a~oes e o processo decis6rio. Para o lnstituto 
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Paranaense de Desenvolvimento Econ6mico e Social (IPARDES)7 "ha uma 

demanda, seja por parte do Estado, seja por parte dos municfpios, por parametres 

que sustentem o planejamento, priorizem necessidades, justifiquem aloca9ao de 

recursos, respondam ao processo de descentraliza9ao administrativa e agreguem 

rigor e transparencia nas negocia96es" (IPARDES, 1993, p.3). 

Teixeira (1999, p.4) afirma que "indicadores de desempenho tradicionais 

estao em parte ultrapassados e sao ineficientes como ferramentas de 

gerenciamento. Nao mostram aos gerentes onde e quando melhorar. Na maior parte 

das vezes, sao indicadores que buscam resultados ou efeitos, em vez de processes 

ou causas, e nao estao relacionados com a missao e estrategias da organiza9ao". 

Para Bortolanza (1999, passim), as administra96es municipais carecem de 

meios mais adequados de apurar seu desempenho administrative, pois o 

desconhecimento da realidade e uma das grandes problematicas municipais, por 

conseguinte os servi9os de bombeiros sequer sao lembrados nas estrategias 

municipais, exceto pelos desafortunados que pela ausencia destes servi9os tiveram 

seus bens e vidas de seus entes queridos ceifadas pelo infortunio do destino, como 

se fossem objetos de mero azar num jogo qualquer de ganha ou perde. Na verdade, 

tal tema sequer faz parte da discussao diaria das administra96es publicas e como 

resultado nao ha servi9o de bombeiros disponibilizado a popula9ao da grande 

maioria dos municfpios paranaenses e brasileiros. 

5.1 A IMPORTANCIA DOS INDICADORES 

0 maior objetivo dos indicadores e o de facilitar estrategias e a96es 

preventivas ou preditivas de menor custo e a tomada de decisao baseada em fatos 

e, principalmente, em dados. As ay6es reativas podem e devem ser inclufdas nas 

estrategias e na analise de decisao, mas devem ser encaradas como estrategias 

emergenciais e nao habituais. Uma frase popular muito propalada e pouco aplicada 

e: "e mais facil prevenir do que remediar". A preven9ao e uma das missoes da 

corpora9ao e para prevenir e necessaria estudos e para estudar precisamos de 

indicadores. 

7 0 IPARDES e urn 6rgao do governo do Estado do Parana, que visa a estabelecer e coletar dados 
de indicadores que auxiliem o Estado na priorizagao e intervengao de necessidades. 
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Para Kelvin (HARRINGTON, 1993, passim), quando voce pode medir aquilo 

sobre o que esta falando e expressa-lo em numeros, sabe alguma coisa a respeito 

do assunto; e quando voce nao pode medi-lo, quando nao pode expressa-lo em 

numeros, seu conhecimento a respeito e de urn nfvel pobre e deficiente. 

Para Hronec (1994, p.13), "pesquisa e experiencia tern demonstrado que o 

modo mais efetivo e menos dispendioso de mudar o comportamento humano e por 

meio de avaliac;ao". 

Para Oliveira et a/ (1995, passim), a utilizac;ao de medic;oes contribui 

efetivamente na motiva<;ao e envolvimento das pessoas com a melhoria, porque 

permite aos indivfduos o retorno quanto ao seu proprio desempenho. 

A Fundac;ao para o Premio Nacional da Qualidade (FPNQ) define 

indicadores de desempenho como sendo uma relac;ao matematica que mede 

atributos de urn processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta 

medida com metas numericas preestabelecidas. 

Mafra (1999, p.48) afirma que os indicadores de desempenho "atuam como 

instrumento de planejamento, gerenciamento e mobiliza<;ao, pois concretizam 

objetivos, organizam ac;oes e conferem visibilidade dos resultados alcanc;ados". 

Tubino (1997, passim) estabelece que, quanto mais rapido os problemas 

forem identificados, atraves de ac;oes de acompanhamento e controle da produc;ao, 

mais eficientes e menores serao os desvios a corrigir, menor sera o tempo e as 

despesas em a<;Oes corretivas. 

Baseando-se nos referenciais hist6ricos apresentados no Capftulo 2, sobre a 

importancia do censo na hist6ria da civilizac;ao, nos conceitos de qualidade 

apresentados no Capftulo 3 e no estudo do risco, do planejamento estrategico e da 

administra<;ao sustentavel apresentados no Capftulo 4, ressaltamos a importancia da 

utilizac;ao de indicadores que possibilitem o acompanhamento, entendimento e 

melhoramento de processos estrategicos do Corpo de Bombeiros. 

5.2 AS CARACTERiSTICAS DE INDICADORES 

A administrac;ao publica normalmente tern uma dificuldade muito grande de 

encontrar padroes do passado que possam ser utilizados para definic;ao de 
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estrategias futuras. Existem muitas informac;oes, muitos indicadores, mas, em geral, 

nao se aplicam ou ajudam na definic;ao de estrategias e tomada de decisao de 

assuntos relativos aos servic;os do Corpo de Bombeiros. Tendemos a acreditar que, 

quanto mais informac;oes dispomos para analise, menores sao os riscos das 

decisoes, mas o excesso de informac;oes cria oportunidade as autoridades, para 

manipular os tipos de risco que as pessoas estao dispostas a correr, afirma 

Bernstein (1997, passim), alem de poder confundir e distorcer as decisoes. 

A possibilidade de analise comparativa, essencial para a defini<;ao 

estrategica, depende da coleta de dados de indicadores de desempenho, em varios 

municfpios, preferencialmente em todo o pafs. Duas referencias confirmam esta 

necessidade: "0 desenvolvimento dos indicadores pressupoe a disponibilidade da 

informa<;ao para todos os municfpios do Estado ... " (IPARDES, 1993, p.4) e "Urn 

diagn6stico das realidades locais, visando a levantar as deficiencias e as 

oportunidades de melhoria para o municipio, deve ser feito a luz de indicadores 

utilizados mundialmente" (BORTOLANZA, 1999, p.2). 

Os indicadores de qualidade organizacional sao descritos por elementos, 

fatores e metrica e devem: 

a. permitir a comparac;ao, por meio de series hist6ricas, mostrando a 

evoluc;ao da metrica dos indicadores; 

b. registrar a intensidade da efetividade da a<;ao de qualidade, pela 

comparac;ao das metricas dos indicadores; 

c. facilitar o planejamento e controle da qualidade, pelo estabelecimento de 

metricas-padrao e pela apurac;ao dos desvios ocorridos com os 

indicadores; 

d. viabilizar a analise comparativa da qualidade ocorrida em ambientes 

diversificados. 

Para Takashina e Flores (1997, p.25) os principais criterios para gerar urn 

indicador sao: 

a. seletividade ou importancia; 

b. simplicidade e clareza; 

c. abrangencia; 

d. rastreabilidade e acessibilidade; 



e. comparabilidade; 

f. estabilidade e rapidez de disponibilidade; 

g. baixo custo de obtenc;ao. 
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Os indicadores nao sao definitivos, podem, e devem variar a medida que o 

desempenho e melhorado. Os indicadores precisam ser de facil medic;ao, pois, 

quando isso nao acontece, 0 que acaba prevalecendo e 0 metodo do "chut6metro" 

comprometendo a analise do problema e a definic;ao de estrategias (GRAEML e 

ERDMANN, 1998, passim). 

A escolha de indicadores depende de muito estudo e simulac;oes de forma a 

moldar-se a utilidade, a viabilidade, a confiabilidade e a facilidade da coleta dos 

dados. Desta forma, podemos buscar indicadores estaduais ou nacionais 

padronizados, que atendam as caracterfsticas de utilidade, representatividade, 

confiabilidade, objetividade, mensurabilidade e viabilidade, possibilitando o seu 

emprego na tomada de decisao. 

5.3 A ESCOLHA DE INDICADORES 

Existe uma enorme quantidade de indicadores, nas mais diversas areas de 

interesse, mas praticamente sao nulos nos assuntos referentes aos servic;os de 

bombeiros. Para que as decisoes se baseiem em dados concretes, devemos ter em 

mente o que pode ser medido e como serao utilizados os dados coletados. Se nao 

for possfvel medir os indicadores, ou se os dados medidos nao servirem como base 

para a tomada de decisao, devemos escolher melhores indicadores. A escolha de 

bons indicadores deve visar a praticidade, repetibilidade, utilidade e aplicabilidade da 

medic;ao. 

A padronizac;ao nacional, alem da estadual, dos indicadores seria urn grande 

passe para a viabilizac;ao de estudos com base na "concorrencia", mostrando o 

desempenho dos servic;os de bombeiros nos municfpios e a qualidade de seus 

administradores. 

Para Bogan e English (1997, p.68) as medic;oes sao necessarias porque 

podemos: 

a. entender o que esta acontecendo; 



b. avaliar as necessidades de mudanga; 

c. assegurar que os ganhos realizados nao sejam perdidos; 

d. corrigir situagoes fora de controle; 

e. estabelecer prioridades; 

f. decidir quando aumentar as responsabilidades; 

g. determinar quando providenciar treinamento adicional; 

h. planejar para atender novas expectativas do cliente; 

i. estabelecer cronogramas realistas. 

5.4 PROPOSTA DE INDICADORES PADRONIZADOS 
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Os indicadores padronizados propostos serao uma ferramenta estrategica e 

de auxllio para a avaliagao da qualidade e gestao dos servigos de bombeiros. A 

avaliagao de resultados se desenvolve pela analise e interpretagao de dados 

estatlsticos padronizados, tomada no seu sentido mais amplo, nao podendo ser 

usada de forma unilateral e restrita, servindo-se de mais de urn indicador e 

referencias padroes para instruir o processo decis6rio. 

Os princlpios norteadores da avaliagao sao: 

a. Dinamica - a avaliagao de resultados deve ser urn processo dinamico, 

resultante das constantes pesquisas e estudos dos avaliadores, 

continuada evolugao das formulas e novos indicadores que representem a 

necessidade real da Corporagao. 

b. Objetividade - a avaliagao de resultados constitui-se em uma atividade 

analftica que requer sagacidade, perspicacia e meticulosidade do 

avaliador, tudo inserido no campo da 16gica, nao permitindo a insergao da 

subjetividade como criterio de mensuragao. 

c. Antecipagao - a fim de ser estabelecido e alcangado o espfrito do 

planejamento operacional, a atender a iniciativa de providencias com 

estudo dos sinistros, destina-se a minimizar a surpresa, caracterizar uma 

classe de seguranga na comunidade e fazer face ao fen6meno da 

evolugao da potencialidade dos sinistros com melhor presteza. 

d. Globalidade- para a compreensao de fenomenos e mais racional que se 

inicie por delinear os aspectos globais, partindo para o detalhamento 
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sucessivo dos aspectos importantes. 

e. Comparabilidade - e o simples fate de comparar os dados, mas somente 

sao comparaveis dados que tiverem tratamento e referencias 

equivalentes, em termos de epocas, especie, unidade de medida, etc. 

A seguir os indicadores padronizados propostos. 0 primeiro grupo de 

indicadores, do item 5.4.1 ao 5.4.2, sao dados simples e, em geral, absolutes e o 

segundo grupo, item 5.4.3, sao relatives, impares e recebem tratamento matematico. 

5.4.1 Dados Gerais do Municipio 

Estes indicadores representam dados de interesse estrategico para o Corpo 

de Bombeiros, tais como: Area (Km2
) ; Popula~ao; N° de residencias; N° de 

comercios; N° de prestadoras de servi~o ; N° de industrias; N° de terrenos; N° de 

propriedades rurais; N° de veiculos; N° de hidrantes; Presen~a do servi~o de 

bombeiros; Caso afirmativo da questao anterior: Efetivo de bombeiros; Rela~o 

Bombeiro/Habitantes; Tempo Resposta (min.) no municipio e fora do municipio. 

Estes dados estao estruturados em tabela no apendice (Tabela 17). 

0 simples indicador " Presen~a do servi~o de bombeiros" no municipio e 
extremamente revelador. lsto aplicado em um diagn6stico no Brasil apresenta o 

seguinte resultado: 5562 municipios dos quais 906 cobertos por servi~o de 

bombeiros, representando apenas 16o/o dos municipios brasileiros. Ver Tabela e 

Grafico 1. 

Tabela e Grafico 1: Presenca do service de bombeiros nos municlpios do Brasil 

Presen!;a I Mun. I % 

Sim 906 16 
NAo 4656 84 

84% 

16% 

Fonte: Relag6es Publicas dos Corpos de Bombeiros. 

l• s im 1 

I Nilo II 
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No Parana: 399 municfpios, des quais 47 com servi~ estadual e 51 com 

servi~o municipal, totalizando 98 municfpios dotados deste servi~ , representando 

25 °/o des municfpios e 74 o/o da populac§o do Estado, ver Figura 10. Mas isto 

representa apenas numeros, ressaltamos que, per exemplo, o municipio de 

Adrian6polis, desprovido de servi~ de bombeiros, encontra-se a 133 km do servi~o 

de bombeiros mais proximo, e isto representa mais de 2 horas de deslocamento 

para a presen~a de uma equipe de socorro. Ver Figura 1 0. 

Localiza~o das Unidades de Bombeiro Militar e Bombeiro Comunitario 

Bombeiro Comunitario 

Figura 10- Localizayao das Unidades de Bombeiro Militar e Bombeiro Comunitario no Parana. 
Fonte: a• Se~ao do Estado-Maior do CB. 

5.4.2 Outros indicadores absolutes 

Este item apresenta diversos indicadores simples e relevantes, os quais 

estao conceituados abaixo e detalhados em tabelas indicadas e especificadas no 

a pend ice. 

Situac§o das Ocorrencias Atendidas: representa o numero de atividades 

com ou sem interven~ao , atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado 

em tabela no apendice (Tabela 18). 

Ocorrencias per Natureza: representa o numero de ocorrencias agrupadas 

per natureza com detalhamento do numero de 6bitos e vftimas, atendidas pelo 

Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 19). 
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Ocorrencias por Dia da Semana: representa o numero de ocorrencias 

agrupadas por dia da semana, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta 

representado em tabela no apendice (Tabela 20). 

Ocorrencias por Hora da Chamada: representa o numero de ocorrencias 

agrupadas por hora da chamada, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta 

representado em tabela no apendice (Tabela 21). 

Ocorrencias por Hora da Chamada e Dia da Semana: representa o numero 

de ocorrencias agrupadas por hora da chamada e dia da semana, atendidas pelo 

Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 22). 

Tempo-Resposta para Chamada de lncendio e Salvamento: representa o 

tempo-resposta para chamada de emergencia de incendio e salvamento, atendidas 

pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 23). 

Ambiente por Tipo de Ocorrencia: representa o numero de ocorrencias 

agrupadas por ambiente, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado 

em tabela no apendice (Tabela 24). 

Sistemas de Prote9ao Contra lncendio: representa o numero de ocorrencias 

agrupadas por tipo de sistema de prote9ao contra incendio, atendidas pelo Corpo de 

Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 25). 

Tipo de Composiyao da Edifica9ao Sinistrada por lncendio: representa o 

numero de ocorrencias agrupadas por tipo de composi9ao do ambiente sinistrado 

por incendio, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no 

apendice (Tabela 26). 

Area Atingida pelo lncendio em Edifica9ao: representa a area atingida pelos 

incendios em edificayao agrupada por ambiente, atendidos pelo Corpo de 

Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 27). 

Area Atingida pelo lncendio Ambiental: representa a area atingida pelo 

incendios ambientais agrupada por tipo de vegeta9ao, atendidos pelo Corpo de 

Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 28). 

Posslvel Causa do Sinistro: representa a posslvel causa do sinistro, atendido 

pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 29). 
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Atendimento a Vltimas: representa o numero de atendimento a vltimas, 

prestados pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice 

(Tabela 30). 

VIti mas em Ocorrencias por Problema Encontrado e N I vel de Lesao: 

representa o numero de vltimas agrupadas por problemas encontrados com 

detalhamento de faixa etaria e sexo, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta 

representado em tabela no apendice (Tabela 31). 

Numero de Ocorrencias por Quadrfcula (ou Bairros): representa o numero de 

ocorrencias agrupadas por quadrfculas do mapa do municipio ou bairros, atendidas 

pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado em tabela no apendice (Tabela 32). 

Atividade Educacional ao Publico Externo: representa o numero de 

atividades educacionais prestadas pelo Corpo de Bombeiros ao publico externo, e 

esta representado em tabela no apendice (Tabela 33). 

Afogamentos: representa o numero de ocorrencias de afogamentos 

agrupadas por ambientes, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e esta representado 

em tabela no apendice (Tabela 34). 

5.4.3 lndicadores Relativos 

As simula~oes estao representadas nas tabelas e graficos ao final de cada 

t6pico, utilizando-se de dados do censo de 2.000 do IBGE, de 2001 da 38 Se~ao do 

Estado Maior do Corpo de Bombeiros e aplicados na amostra composta da capital e 

municfpios do 3° GB. 0 detalhamento dos indicadores (conceitos, observa~oes e 

formulas) esta apresentado no apendice. 
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5.4.3.1 fndice Geral de Ocorrencia- IGO 

Indica o numero de sinistros por grupo de 10.000 (dez mil) habitantes, 

podendo ser por Regiao, Municipio, Estado, diario, mensal, semestral e anual. 

Tabela e Grafico 2- lndice geral de ocorrencias da amostra de municfpios. 

OBM Municipio N°de N° de Habitantes IGO Ocorrlmcias 
Curitiba 17105 1586898 107,8 
Londrina 4530 447065 101 ,3 
Arapongas 862 84415 102,1 
Cornelio Procopio 268 46861 57,2 
Jacarezinho 178 39580 45,0 
lbipora 221 42182 52,4 
Cam be 643 88496 72,7 
Rolandia 357 49410 72,3 
Santo A. da Platina 101 39947 25,3 
Bandeirantes 66 32385 20,4 

Media 65,65 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e IBGE (2000) 

Analisando os dados verificamos que o IGO esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de um municipio para outro, de 20 a 108 eventos por grupo de 

10.000 habitantes. Londrina com um ter~ da popula9ao de Curitiba, no entanto 

possui indice equivalente, ou Arapongas com popula<;ao 20 vezes menor que a 

Capital apresenta, praticamente, o mesmo IGO. Sao constata96es desta simula9ao 

que devem gerar estudos para sua devida interpreta9ao. 
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5.4.3.2 indice de lncendio em Edificayao- liE 

Expressa a rela98o proporcional entre o total de incendios em edifica98o, 

registrados em urn determinado perfodo, e o numero de edificayees da regiao em 

foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) edificayoes. 

Tabela e Grafico 3- lndice de incimdio em edificayao da amostra de municfpios. 

OBM Municipio N° lnc6ndios N°de liE em Edificios Edificios 
Curitiba 437 499999 8,7 
Londrina 65 178234 3,6 
Arapongas 15 28330 5,3 
Cornelio Procopio 10 16544 6,0 
Jacarezinho 10 12233 8,2 
lbipora 7 13325 5,3 
Cam be 17 29198 5,8 
Rolandia 6 12200 4,9 
Santo Antonio da Platina 4 11323 3,5 
Bandeirantes 4 5857 68 

M6dia 5,8 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maior do CB e Prefeituras Municipais 

Analisando os dados verificamos que o liE esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 3,5 a 8, 7 incendios por grupo de 

10.000 edificayoes. Jacarezinho com urn numero 40 vezes menor de edificay6es que 

Curitiba, no entanto possui fndice equivalente, ou Bandeirantes com o numero de 

edificayoes 83 vezes menor que a Capital , liE igual a 8, 7, apresenta liE igual a 6,8. 

Sao constatayoes desta simulayao que devem gerar estudos para sua devida 

i nterpretayao. 
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5.4.3.3 lndice de lncendio Ambiental- IIA 

Expressa a rela~o proporcional entre o total de incendios ambientais, 

registrados em urn determinado perlodo, e a area da regiao em foco, considerando 

em grupo de area de 100 (cern) Km2
. 

Tabela e Grafico 4- indice de incendio ambiental da amostra de municfpios. 

OBM Municipio N° lncendios Area (Km2
) IIA Ambientais 

Curitiba 183 432 42,4 
Londrina 280 1724 16,2 
Arapongas 111 379 29,3 
Cornelio Procopio 56 625 9,0 
Jacarezinho 47 588 8,0 
lbipora 66 302 21 ,9 
Cam be 54 481 11 ,2 
Rolandia 67 459 14,6 
Santo Antonio da Platina 50 714 7,0 
Bandeirantes 18 424 4,2 

Media l 16,4 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e Prefeituras Municipais 

Analisando os dados verificamos que o IIA esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 4,2 a 42,4 incendios por grupo de 

area de 1 00 Km2
. Londrina com urn quarto da area de Curitiba, no entanto possui IIA 

igual a metade da Capital , ou Bandeirantes com a area, praticamente, igual a 

Capital , com IIA dez vezes menor. Sao constatac;oes desta simula~o que devem 

gerar estudos para sua devida interpreta~o . 
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5.4.3.4 [ndice de lncendio em Meio de Transports- IIMT 

Expressa a rela<;ao proporcional entre o total de incendios em meio de 

transports, registrados em urn determinado perlodo, e o numero de velculos da 

regiao em foco, considerando em grupo de 100.000 (cern mil) velculos. 

Tabela e Grafico 5- indica de incendio em meio de transporte da amostra de municipios. 

OBM Municipio N° lnc6ndios em N° de 
IIMT Meio de Trans orte Veiculos 

Curitiba 118 635675 18,6 
Londrina 39 168242 23,2 
Arapongas 2 28500 7,0 
Cornelio Procopio 3 15545 19,3 
Jacarezinho 0 8349 0,0 
lbipora 1 10226 9,8 
Cam be 6 20892 28,7 
Rolandia 6 14912 40,2 
Santo Antonio da Platina 3 10735 27,9 
Bandeirantes 0 7714 00 

Media 17,5 

II M T 

IS co 1/) ~ ·§. 0 ~ ! co co ~ co 
c: co .J::. 

8. :0 "0 ~ :;::; ·c: C) -a>-o c: E c: .B 0 c ·c: -g c: E g .N :zs co c(tJ c: ·- ~ ~ ::l 8. ~ () 0 co c: 
() 0 0 ... cn!S 'iii ...J ~ ()a_ co 0:: u c: "0 

<( co <( c: ...., co 
al 

Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e Departamento de Transite do Parana 

Analisando os dados verificamos que o IIMT esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 0 a 40,2 incendios por grupo de 

100.000 meios de transports. Rolandia com uma frota 42 vezes menor que Curitiba, 

no entanto possui IIMT superior ao dobro da Capital , ou Curitiba com sua grande 

frota tern o IIMT proximo a media. Sao constata<;6es desta simula<;§o que devem 

gerar estudos para sua devida interpreta<;ao. 
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5.4.3.5 Taxa de Area nao Atingida- TANA 

Expressa a media da relayao proporcional entre as areas atingidas e as 

areas totais das edificac;oes sinistradas por incemdios, registradas em urn 

determinado periodo da regiao em foco. 

A simulac;ao nao pode ser efetuada, pois nao se registra adequadamente a 

area atingida ou total da area no local sinistrado por incendio. 

Este fndice determina a media do percentual de area edificada nao atingida 

e preservada nos sinistros de incendio. E capaz de representar a eficacia do servic;o 

de combate a incendio do municipio. Quanto maior seu resultado implica na 

efetividade do servic;o de combate, devendo ser resultante de adequada distribuic;ao 

dos postos de bombeiros, rapidez no atendimento da chamada e das ac;oes de 

extinc;ao do incendio. 
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5.4.3.6 lndice de Acidente com Meio de Transporte- IAMT 

Expressa a rela~o proporcional entre o total de acidentes em meio de 

transporte, registrados em urn determinado perfodo, e o numero de vefculos da 

regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) vefculos. 

Tabela e Grafico 6- indice de acidente em meio de transporte da amostra de municlpios. 
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Curitiba 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e Departamento de Transite do Parana 

IAMT 

143,0 
123,5 
124,9 
63,0 
47,9 
72,4 
113,0 
81 '1 
24,2 
27,2 
82,0 

Analisando os dados verificamos que o IAMT esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 24 a 143 incendios por grupo de 

10.000 meios de transporte. Rolandia com uma frota 42 vezes menor que Curitiba, 

no entanto possui IAMT pouco inferior a metade da Capital ou igual a media, ou 

Arapongas com uma frota 22 vezes menor que Curitiba, mas possui IAMT proximo a 

da Capital. Sao constatac;oes desta simulac;ao que devem gerar estudos para sua 

devida interpreta~o. 
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5.4.3.7 indice de Atendimento ao Patrimonio -lAP 

Expressa a rela9ao proporcional entre o numero de ocorrencias de incendio, 

acidente com meio de transporte, alagamento, busca de meio de transporte, 

desabamento, deslizamento, explosao, queda de arvore e objeto, vazamento de gas 

de uso domestico e prote98o do patrimonio ao risco, registrados em determinado 

perlodo, e o numero de edifica96es, terrenos, propriedades rurais e velculos da 

regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) propriedades. 

Tabela e Grafico 7- indice de atendimento ao patrimonio da amostra de municipios. 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e Prefeituras Municipais 

lAP 

96,4 
70,6 
83 ,4 
59,4 
54 ,6 
60,8 
56,3 
80 ,1 
41 ,7 
36 ,7 

Media 64 

Analisando as dados verificamos que o lAP esta Ionge de uma constancia , 

variando muito de um municipio para outre, de 41 a 96 sinistros por grupo de 10.000 

propriedades. Arapongas com um numero de propriedades 17 vezes menor que a 

de Curitiba, mas possui lAP pouco inferior a da Capital , ou Rolandia com uma 

situa98o 37 vezes menor que a de Curitiba, mas possui lAP, tambem, proximo ada 

Capital. Sao constata96es desta simula98o que devem gerar estudos para sua 

devida interpreta98o. 
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5.4.3.8 lndice de Atendimento a Vftimas- IAV 

Expressa a rela~ao proporcional entre o numero de vftimas atendidas ( 6bitos 

e feridos) em determinado perfodo e a popula~ao da regiao em foco, considerando 

em grupo de 10.000 (dez mil) habitantes. 

Tabela e Grafico 8- (ndice de atendimento a vltimas da amostra de municlpios. 

OBM Municipio 
Numero de Numero IAV 

Viti mas de Habitantes 
Curitiba 17565 1586898 110,7 
Londrina 4236 447065 94,8 
Arapongas 722 84415 85,5 
Cornelio Proc6pio 189 46861 40,3 
Jacarezinho 95 39580 24,0 
lbipora 123 42182 29,2 
Cam be 548 88496 61 ,9 
Rol~md ia 238 49410 48,2 
Santo A. da Platina 46 39947 11 ,5 
Bandeirantes 37 32385 11,4 

M6dia 51,8 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e IBGE (2000) 

Analisando os dados verificamos que o IAV esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de um municipio para outro, de 11 a 110 vftimas atendidas por grupo 

de 10.000 habitantes. Arapongas com um numero de habitantes 18 vezes menor 

que Curitiba, no entanto possui IAV pouco inferior a da Capital , ou Londrina com urn 

ter~o da popula~o de Curitiba, mas possui IAV, tambem, proximo a da Capital. Sao 

constatayaes desta simula~o que devem gerar estudos para sua devida 

i nterpreta~ao . 
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5.4.3.9 indice de Mortalidade -1M 

Estabelece a proporcionalidade de obitos em ocorrencias por grupo de 

1 oo.ooo (cern mil) habitantes da area em analise. 

Tabela e Grafico 9- indice de mortalidade da amostra de municfpios. 

OBM Municipio Mortalidade N°de IM Habitantes 
Curitiba 667 1586898 42,0 
Londrina 171 447065 38,2 
Arapongas 14 84415 16,6 
Cornelio Proc6pio 12 46861 25,6 
Jacarezinho 10 39580 25,3 
lbipora 6 42182 14,2 
Cam be 20 88496 22,6 
Rolandia 6 49410 12,1 
Santo Antonio da Platina 6 39947 15,0 
Bandeirantes 3 32385 9,3 

Media 22,1 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e IBGE (2000) 

Analisando os dados verificamos que o IM esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 9 a 42 obitos em ocorrencias 

atendidas por grupo de 1 00.000 habitantes. Jacarezinho com urn numero de 

habitantes 40 vezes menor que Curitiba, tern IM proximo da metade da Capital, ou 

Londrina com uma urn ter~o da popula~o de Curitiba, no entanto possui IM, 

tambem, proximo ao da Capital. Sao constata~oes desta simula~o que devem gerar 

estudos para sua devida interpreta~o. 
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5.4.3.1 0 Taxa de Sobrevivencia - TS 

Expressa a rela~o proporcional entre o numero de 6bitos e o total de 

vftimas atendidas, em determinado perlodo, da regiao em foco. 

Tabela e Grafico 10- Taxa de sobrevivencia da amostra de municfpios. 

OBM Municipio Mortalidade N° de 
TS Viti mas 

Curitiba 667 17565 96,2 
Londrina 171 4236 96,0 
Arapongas 14 722 98,1 
Cornelio Proc6pio 12 189 93,7 
Jacarezinho 10 95 89,5 
lbipora 6 123 95,1 
Cambe 20 548 96,4 
Rolandia 6 238 97,5 
Santo Antonio da Platina 6 46 87,0 
Bandeirantes 3 37 91 9 

Media 94,1 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB 

Este fndice e capaz de representar a eficacia do servi~o de atendimento pre

hospitalar do municipio. 0 seu resultado esta diretamente relacionado com a 

efetividade do servi~ pre-hospitalar, sendo resultants da adequada distribui~o dos 

postos de bombeiros, rapidez no atendimento da chamada e das a~es de resgate e 

atendimento pre-hospitalar. 

Analisando os dados verificamos que o TS possui certa constancia, variando 

pouco de urn municipio para outro, de 87 a 98 de sobrevivencia por grupo de 1 00 

vftimas atendidas. Santo A. da Platina e Jacarezinho por seus resultados abaixo da 

media devem gerar estudos para sua devida interpreta9ao. 
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5.4.3.11 [ndice de Auxflio- lA 

Expressa a rela9ao proporcional entre o numero de auxilios, atendimentos 

nao emergenciais, registrados em determinado periodo, e o numero de habitantes 

da regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) habitantes. 

Tabela e Grafico 11 - indice de auxflio da amostra de municfpios. 

OBM Munic[pio N°de N° de lA Auxilios Habitantes 
Curitiba 14823 1586898 93,4 
Londrina 1134 447065 25,4 
Arapongas 193 84415 22,9 
Cornelio Procopio 241 46861 51 ,4 
Jacarezinho 177 39580 44,7 
lbipora 176 42182 41 ,7 
Cam be 87 88496 9,8 
Rolfmdia 159 49410 32,2 
Santo Antonio da Platina 77 39947 19,3 
Bandeirantes 55 32385 17 0 

Media 35,8 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e IBGE (2000) 

Analisando os dados verificamos que o lA esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outre, de 9 a 93 auxilios prestados por grupo 

de 10.000 habitantes. Curitiba, cidade de maier complexidade do servi90 

emergencial no Estado, neste case chama a aten9ao com urn indice muito acima da 

media, com o seguinte significado: as equipes de plantae para atendimento a 

emergencias estao, tambem, prestando muitas a96es nao emergenciais, desviando

as do foco central, o servi90 emergencial. Sao constata96es desta simula98o que 

devem gerar estudos para sua devida interpreta9ao. 
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5.4.3.12 lndice de Vistoria Preventiva- IVP 

Expressa a rela~o proporcional entre o numero de vistorias preventivas de 

seguranya, registradas em determinado perfodo, e o numero de edificayaes da 

regiao em foco, considerando em grupo de 1.000 (mil) edifica96es. 

Tabela e Grafico 12- indice de vistoria preventiva da amostra de municlpios. 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e Prefeituras Municipais 
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Media 101,3 

Analisando os dados verificamos que o IVP esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de um municipio para outre, de 27 a 220 vistorias preventivas de 

seguranya realizadas por grupo de 1.000 edifica96es. Curitiba, Cornelio Procopio, 

Cambe sao cidades muito abaixo da media. Sao constata96es desta simula~o que 

devem gerar estudos para sua devida interpreta9ao. 
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5.4.3.13 indice de lncendio x Vistoria Preventiva - IIVP 

Expressa a rela~ao proporcional entre o numero de incendios em 

edifica~oes, registrados em determinado perfodo, e o numero de vistorias 

preventivas de seguran~ da regiao em foco, considerando em grupo de 1.000 (mil) 

vistorias preventivas de seguran~a . 

Tabela e Grafico 13- lndice de incemdio x vistoria preventiva da amostra de municipios. 

OBM Municipio N°de IIVP Vistorias Preventivas 
Curitiba 13520 32,3 
Londrina 35868 1,8 
Arapongas 3073 4,9 
Cornelio Procopio 492 20,3 
Jacarezinho 1156 8,7 
lbipora 850 8,2 
Cam be 943 18,0 
Rolimdia 1535 3,9 
Santo Antonio da Platina 1252 3,2 
Bandeirantes 1287 3,1 

Media 10,4 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maior do CB 

Analisando os dados verificamos que o IIVP esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 1,8 a 32 incendios em edifica~es por 

grupo de 1.000 vistorias preventivas de seguran~a realizadas. Curitiba, Cornelio 

Procopio, Cambe sao cidades muito acima da media. Sao constata~oes desta 

simula~ao que devem gerar estudos para sua devida interpreta~o. 
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5.4.3.14 indice de Ocorrencia sem lnterven~o -IOSI 

Expressa a relac;ao proporcional entre o numero de ocorrencias sem 

interven~o , registradas em determinado perfodo, e o numero de habitantes da 

regiao em foco, considerando em grupo de 100.000 (cern mil) habitantes. 

Tabela e Grafico 14- indice de ocorrencias sem intervenyao da amostra de municfpios. 

OBM Municipio N° Ocorrincias 
N° de Habitantes 1051 s/lnterven Ao 

Curitiba 1775 1586898 111 ,9 
Londrina 233 447065 52 ,1 
Arapongas 82 84415 97,1 
Cornelio Proc6pio 9 46861 19,2 
Jacarezinho 3 39580 7,6 
lbipora 14 42182 33,2 
Cam be 54 88496 61 ,0 
Rolandia 21 49410 42 ,5 
Santo AntOnio da Platina 1 39947 2,5 
Bandeirantes 7 32385 21 ,6 

Media 44,9 
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Fonte: da 38 Secao do Estado Maier do CB e IBGE (2000) 

Analisando os dados verificamos que o IOSI esta Ionge de uma constancia, 

variando muito de urn municipio para outro, de 2 a 112 ocorrencias sem intervenc;§o 

registradas por grupo de 1 00.000 habitantes. Curitiba e Arapongas sao cidades 

muito acima da media, com o seguinte significado: as equipes de plantao para 

atendimento a emergencias estao deslocando-se para muitas ac;oes consideradas 

emergenciais na triagem da chamada, mas no local se constata uma situa~o 

diferente, na qual nao ha interven~o da equipe que retorna ao posto, possivelmente 

a triagem da chamada esta inadequada. Sao constatac;oes desta simulac;ao que 

devem gerar estudos para sua devida interpretac;ao. 
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5.4.3.15 Taxa de Ocorrencias do Municipio- TOM 

Expressa a relagao proporcional entre o numero de ocorrencias atendidas 

fora do municipio, registradas em determinado perfodo, e o total de ocorrencias da 

regiao em foco. 

A simula9ao nao pode ser efetuada, pois faltam dados. 

Este fndice determina o percentual de ocorrencias atendidas e geradas no 

proprio municipio sede do servi9o de bombeiros. E capaz de representar o desvio do 

servi90 de bombeiros do municipio para outros circunvizinhos, sendo resultante de 

inadequada distribui9ao dos postos de bombeiros dos municfpios vizinhos ou pouca 

estrutura operacional ou inexistencia do servi90. 
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5.4.3.16 lndicador de Risco de Evento Emergencial 

Para se obter o indicador de riscos de eventos emergenciais, devemos 

adotar uma Metodologia para Analise e Classificac;ao de Risco, que tem por objetivo 

definir o criterio de classificac;ao dos riscos emergenciais atendidos pelos servic;os de 

bombeiros. 

E necessaria para a classificac;ao do risco, a definic;ao da probabilidade e 

severidade da ocorrencia. 

A Probabilidade de Ocorrencia (P) e classificada como baixa media ou alta, 

considerando a situac;ao de risco em analise de forma rara, eventual ou frequents, 

respectivamente. 

Baixa, onde P = 1: situac;ao de perigo raro, eventos ocorrendo em perfodos 

superiores a um ano; 

Media, onde P = 2: situac;ao de perigo eventual, eventos ocorrendo em 

periodos superiores a um mes e inferiores a um ano; 

Alta, onde P = 3: situac;ao de perigo frequents, eventos ocorrendo em 

periodos iguais ou inferiores a um mes. 

0 grau de Severidade de Ocorrencia (S) (dano leve, medio ou elevado) e 

classificado em func;ao do tipo de dano que possa ser causado ao meio ambients 

com a ocorrencia do risco em analise. 

Danos Leves, onde S = 1: impacto emergencial natural mente mitigavel, 

perda de bens restritos ao local do evento e ou eventuais danos em pessoas em que 

o n° de AA do servic;o de bombeiros e capaz de dar resposta. 

Danos Medios, onde S = 2: impacto emergencial mitigavel e perda de outros 

bens alem do local do evento e ou ferimentos em pessoas com necessidade de 

apoio de AA do municipio para dar resposta. 

Danos Elevados, onde S = 3: impacto emergencial nao mitigavel, perda de 

bens de monta e ou ferimentos em pessoas com necessidade de apoio de AA alem 

do municipio para dar resposta. 

0 Risco Emergencial que caracteriza a situac;ao de classificac;ao e 

apresentada sob forma matricial em func;ao da Probabilidade (P) e da Severidade 
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(S), conforme abaixo: 

Quadro 2 - Matriz do tipo de risco. 

Fonte: Adaptado de SANEPAR (2005). 

Com base na classificac;ao do risco emergencial e nas lacunas identificadas, 

sao definidas as ac;oes a serem implementadas a fim de prevenir, controlar e mitigar 

os posslveis danos, conforme abaixo: 

Quadro 3 - Ac;oes a serem desenvolvidas par tipo de risco emergencial. 

Controle nal 
-----------' 

Controle pela Defesa Civil Estadual ou Federal 
Estudos Urgentes para Reduc;8o do Risco __J 

Fonte: Adaptado de SANEPAR (2005). 

5.5 METODOLOGIA DE ANALISE E TRATAMENTO DOS INDICADORES 

0 conteudo a seguir e um modelo de apoio a tomada de decisao, tem como 

grande objetivo ressaltar a importancia da utilizac;ao de indicadores padronizados 

como ferramenta para a tomada de decisao. 

0 modelo sugere agrupar os indicadores por areas, diminuindo a 

complexidade da analise e facilitando a visualizac;ao de causas e efeitos de 

problemas. Por exemplo: indicadores relatives a combate a incendio, salvamento e 

prevenc;ao e auxllio (ver Figura 11) ou temporais como o tempo resposta, por dia da 

semana e por hora da chamada (ver Figura 12). 

0 segundo passo e estabelecer padroes de comparac;ao. A avaliac;8o dos 

indicadores citados sera mensal e anual e realizada pela comparac;ao com a media 

hist6rica dos ultimos dois anos do municipio ou da unidade operacional ou do 

Estado, e com o mes anterior e, ainda, com o mesmo mes do ano anterior. Ver 

Figura 13. 
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Figura11 - lndicadores por atividade 
Fonte: Autor. 
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Figura 12 - lndicadores temporais 
Fonte: Autor. 
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I 

PORHORADA 
CHAMADA 

0 terceiro passo e analisar as comparac;oes, que sao estruturadas ponto a 

ponto ou comparac;ao entre areas de preferencias e possibilitam ao decisor diminuir 

a complexidade da analise, facilitando a visualiza<;ao de suas preferencias. 

Figura 13 - Comparayao n° de incendios de julho de 2007. 
Fonte: Autor. 

0 quarto passo e o estudo de caso. Este estudo analisa e facilita a 

visualiza<;ao de causas e efeitos de problemas. Podem demonstrar a influencia que 

uma determinada area exerce sobre a outra e vice-versa, procedimento realizado 

ponto a ponto ou areas de preferencias, apresentando visoes e caminhos 

sustentaveis de curto, medio e Iongo prazo. 

Estudar e estabelecer as metas e objetivos e o quinto passo a ser realizado. 

As metas e objetivos devem ter como regra melhorar o servic;o que sera analisado 

pela coleta dos indicadores, em um processo incessante e continuo de melhora 

ponto a ponto ou a areas de preferencias de acordo com a importancia atribufda a 

cada area de interesse do ou dos decisores. 

Com o decorrer do tempo aos indicadores serao estabelecidas referencias 
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padroes que facilitara rnuito todo processo acirna descrito, e estabelecendo urna 

escala de nfveis de aceitabilidade dos indicadores, dernonstrando o born e o mau 

valor. 

Cada area de interesse agrupa varios indicadores. Para cada area devemos 

estabelecer nfveis de referencia que possibilitem a compara~o entre elas. Sao 

estabelecidos urn ponte ACEITAVEL de desempenho e urn ponto BOM, fictfcios eu 

empfricos nesta simulac;ao, que possibilitam a equivalencia de escalas. 0 ponte 

NEUTRO define urn limite entre o desempenho DESFAVORAVEL eo desempenho 

aceitavel. 0 ponto BOM define o limite entre o desempenho aceitavel e o 

desempenho desejavel, ver Figura 14. 

Figura 14 - lndicadores com pontes de referencia. 
Fonte: Adaptado de Pinto (2007). 

5.5.1 Aplicac;oes de lndicadores 

DESFAVORAVEL 

Na sequencia serao simuladas duas situac;oes, aplicando os indicadores 

padronizados propostos, e o emprego de urn modelo matricial de analise destes 

indicadores, que agrupa todos os indicadores em urn mesmo quadre. 

5.5.1.1 Situa~o hipotetica 

Diante de uma situac;ao hipotetica, uma reportagem associada a uma 

corretora de seguros procura a 38 Sec;ao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, 

responsavel pelos dados operacionais, e solicita as 1 o cidades no Estado Parana 

que mais preocupam e influenciam o planejamento da corpora~o no tema incendio 

em edificac;ao. A resposta vai considerar a amostra do presente trabalho. 

Situa~o 1: provavel resposta sem os atuais indicadores. 

Em uma analise inicial a resposta mais indicada para a questao e pesquisar 

o banco de dados e ordenar as cidades com maior numero de incendios em 
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edificayoes, justificando que possuem maier numero de edificayoes e habitantes. Ver 

a Tabela 15. 

Tabela 15- Municfpios em grau de preocupayao quanta a incendio em edifica~oes 

Municipio N° lncemdios N°de N°de 
em Edificios Edificios Habitantes 

1- Curitiba 437 499999 1586898 
2- Londrina 65 178234 447065 
3- Cambe 17 29198 42182 
4- Arapongas 15 28330 84415 
5- Cornelio Proc6pio 10 16544 88496 
6- Jacarezinho 10 12233 49410 
7- lbipora 7 13325 46861 
8- Rolandia 6 12200 39580 
9- Santo A. da Platina 4 11323 39947 
1 0- Bandeirantes 4 5857 32385 

Fonte: 38 Seyao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e IBGE (2000) 

Situayao 2: provavel resposta com os indicadores propostos. 

Observando o Grafico 15, verificamos que apenas 2 cidades permanecem 

na mesma ordem (Curitiba e Rolandia). Em especial Londrina desloca-se para a 98 

posiyao e Cornelio Proc6pio para a 28
. E Londrina possui um elevado fndice de 

vistoria preventiva IVP, item 5.4.3.12, o que pode justificar a alterayao da resposta 

da 18 para a 28 situayao. 
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Grafico 15- Munidpios ordenados em funyao do indice de incendio em edificayao. 
Fonte: Tabela 2. 

A questao nao e apenas uma diferenya de resposta a uma indaga~o . Esta 

diferenya pode gerar estrategias equivocadas por uma analise fora do real foco do 

problema. Os valores dos Indices sao diferentes por n variaveis que compoem o 

macroambiente, ver Figura 15, que envolve a corporayao. E e compreendendo este 
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ambiente e as causas dos problemas que se pode produzir estrategias para mudar o 

cenario, para isso interferindo nos componentes do micro e macroambiente. 

Figura 15 - Macroambiente do Corpo de Bombeiros 
Fonte: Adaptado de Pinto (2007) . 

5. 5.1.2 Modele matricial 

Para urn modele matricial inicial de analise por indicadores, propomos uma 

de escala de indicadores simplificada composta por pontes de referencia 

equivalentes aos quartis8 da serie de indicadores, onde a interpreta~o recebe 

conceito: MUlTO BOM para o quartil de resultado mais favoravel , BOM o quartil com 

desempenho inferior ao anterior, ACEITAVEL o quartil com desempenho inferior ao 

anterior e DEFICIENTE o quartil com desempenho inferior ao anterior, podemos 

valorar e associar cor a cada urn deles: MUlTO BOM= 1 (branco), i:I•l~J i= ~ (verde), 

~CEITAVE~= 3 (amarelo) e = ~ (vermelho), assim quantificando o 

conceito. 

Urn exemplo desta proposta e aplicada aos dados da simula~o do item 

5.4.3.6 - lndice de Acidente a Meios de Transporte. Ver Grafico 16. 

8 Quartil e a quarta parte de um conjunto de dados ou de uma serie e assim se refere a estas partes: 
1°, 2°, 3° e 4° quarti l. 
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Grafico 16- Divisao em quartis do IAMT des municfpios da amostra. 
Fonte: Tabela 6. 

Assim pela analise do Grafico 16, temos como resultado: 

MUlTO BOM: Santo A. da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho - 1; 

B : Cornelio Procopio e lbipora- ~; 

~CEITAVEL: Rolandia e Cambe- e 

DEFICIENTE : Londrina, Arapongas e Curitiba - m. 
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Ao aplicar esta escala aos indicadores propostos obtemos uma matriz que 

permite visualizar, per seus dados e cores, o comportamento da curva de 

indicadores e estabelecer urn indicador final (IF) da questao analisada, ver Quadro 4. 

Quadro 4 - Conceituayao des indicadores e indicador final da amostra de municipios 

Londrina 

Arapongas 

Cornelio Proc6pio 

ij Jacarezinho 2,4 

lbipora 2,5 
Cam be 3 1 2,7 
Rolfmdia 3 3 2,3 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Em uma rapida visualizayao do Quadro 4, notamos que os fatores e rl .. 
estao distribuldos pela matriz, independe da "complexidade" do municipio. Em todos 

os municipios algum indicador deve ser trabalhado para sua compreensao, estudo e 

reduyao, mediante objetivos e metas a atingir. 



Tabela 16 -lndicadores finais e relayao BM/hab da amostra de municfpios. 

Municipio IF Rela~ao 
BM/Habitantes 

Curitiba 3306 
Londrina 1894 
Arapongas 2638 
Cornelio Procopio 167 4 
Jacarezinho 1799 
lbipora 1455 
Cambe 2682 
Rolandia 1900 
Santo A. da Platina 2219 
Bandeirantes 1905 

Fonte: Quadro 4 e 38 Seyao do Estado-Maior do CB. 
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A Tabela 16, talvez, explique a situa~o do municipio de Curitiba, cidade 

com maior complexidade da amostra na matriz de indicadores. A Capital tern a pior 

rela~o BM/Habitantes, 1 bombeiro para cada 3306 habitantes. 0 indicador BM/hab. 

de Curitiba em rela~o a Londrina tern uma situa<;ao desfavoravel de efetivo igual a 

7 4°/o . E concebfvel que a falta de bombeiros na Capital esta influenciando 

decisivamente na presta<;ao de servi<;os, estando apenas reagindo as emergencias e 

tendo dificuldades em atuar pro-ativamente nos problemas, com reflexos 

desfavoraveis nos indicadores. 

Esta escala de indicadores podera em urn futuro proximo, pela experiencia 

com o tratamento e acompanhamento dos indicadores, ser substitufda por valores 

que melhor traduzam o resultado muito born, born, aceitavel e deficiente, agora 

indicados pelos quartis de uma serie de dados. 

5.5.2 ldentifica<;ao e Mapeamento de Problemas 

0 mapeamento dos problemas por regioes, em uma cidade, facilita a 

interpreta<;ao da correla<;ao entre causas e efeitos, inclusive de areas distintas. 

Tubino (2000, passim) afirma que as previsoes baseadas em correla<;oes buscam 

prever a demanda de determinado produto com base na previsao de outra variavel 

que esteja relacionada ao produto. Os indicadores propiciam o acompanhamento da 

eficacia das estrategias e a aplica~o de alternativas circunstanciais. 

As tecnologias de mapeamento e atualiza<;ao de dados tern se tornado cada 
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vez mais acessfveis financeira e tecnologicamente aos municfpios. 

0 mapeamento da cidade, indicando areas residenciais, comerciais, escolas, 

postos de bombeiros, postos de saude e hospitais, juntamente com as ocorrencias, 

acidentes de transite, focos de incendios, dentre outros problemas georeferenciados 

(marcados em vermelho), pode facilitar a identifica9ao de causas. 

Figura 16 - Mapeamento para identifica<;ao de problemas e facilidades. 
Fonte: Autor. 

0 georeferenciamento pode indicar areas desassistidas pelos servi9os de 

bombeiros, demonstrar areas estrategicas, focos de problemas e desperdfcios de 

investimentos, como se pode observar na Figura 16. 

5.6 ENTREVISTAS QUALITATIVAS 

Para balizar a presente monografia foram entrevistados duas Tecnicas em 

Estatfstica do IPARDES e dois Ex-Comandantes do CB. 

5.6.1 Entrevista de Tecnicas em Estatfstica do IPARDES 

Entrevista realizada nas instala96es do IPARDES, dia 25 de julho de 2007, 

as 10 horas. 0 IPARDES e urn 6rgao do governo do Estado do Parana, que visa a 

estabelecer e a coletar dados de indicadores que auxiliem o Estado na prioriza98o e 

interven98o de necessidades. 

1. ldentifica9ao, cargo e breve curricula das entrevistadas. 

Sr8
. Angela da Matta Silveira Martins- Estatfstica e Tecnica em lnforma96es 

Estatfsticas, com 25 anos de servi90 prestado e com curso de graduayao em 

Estatfstica. 
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Sra. Maria Jose Rossetti- Sociologia e Tecnica em lnformac;oes Estatfsticas, 

com 20 anos de servic;o prestado e com curso de graduac;ao em Sociologia. 

2. Comentario da importancia de indicadores para as organizac;oes, instituic;oes, 

politicos e pesquisadores. 

Comentario em consenso de ambas entrevistadas - os indicadores tern o 

poder de traduzir a pesquisa ou uma situac;ao de estudo em urn unico dado, 

facilitando a interpretac;ao da situac;ao real de estudo e a sua gestao estrategica. 

3. Comentario da importancia da padronizac;ao de indicadores para as organizac;oes, 

instituic;oes, politicos e pesquisadores. 

Comentario em consenso de ambas entrevistadas - tern que haver clareza 

para se trabalhar com indicadores, para todos os envolvidos terem a mesma 

linguagem e melhor sera o trabalho de comparac;ao entre os indicadores quanto 

maior for o grau de padronizac;ao, ou seja, municipal ou estadual ou nacional ou, 

mesmo, internacional, como por exemplo, do indicador IDH (lndice de 

Desenvolvimento Humano). 

4. 0 IPARDES em seu arcabouc;o de estudos e pesquisas tern indicadores na area 

de servic;o de bombeiros, a exemplo da seguranc;a publica ou saude? Justificar a 

resposta em caso negativo. 

Sra. Angela - o IPARDES nao possui esses indicadores, ha muitos anos 

houve uma tentativa de aproximagao com a Secretaria de Estado da Seguranc;a 

Publica, PMPR e CB, e duas justificativas inviabilizaram o entendimento: a ausencia 

de uma metodologia na coleta de dados, gerando falta de confiabilidade nos dados 

coletados, e a consideragao de que os dados sao de interesse estrategico da 

Secretaria, isto e, confidenciais. 

Sra. Maria Jose - a crescenta que nao existe a tradic;ao na coleta de dados 

no CB, nao havia tratamento e metodologia adequada, isto se deve talvez por 

cultura dos bombeiros em ter muita aplicac;ao no atendimento emergencial e pouco 

interesse no campo administrative dos dados. 

5. Podem apresentar alguma referencia, bibliografia ou pesquisa, que trate sobre 

indicadores na area de servic;os de bombeiros? 

Ambas entrevistadas responderam - nao ter conhecimento ate o presente 

memento de qualquer referencia sobre este tema. 



75 

6. Comentario sobre os indicadores propostos. 

Comentario em consenso de ambas entrevistadas- e uma boa iniciativa, 

sao muito interessantes e de utilidade social e administrativa para o CB. 

7. 0 IPARDES disponibilizaria os indicadores propostos em seu site? 

Comentario em consenso de ambas entrevistadas - sim, poderfamos 

disponibiliza-los na pagina da web para a popula9ao. 

5.6.2 Entrevistas de Ex-Comandantes do Corpo de Bombeiros 

Coronel. RR9 Rene Roberto Witek - Entrevista realizada nas instala96es da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, dia 30 de julho de 2007, as 11 horas. 

Coronel. RR lvaldo Marchesi- Entrevista realizada nas instala96es da sede 

do Comando do Corpo de Bombeiros em Curitiba, dia 07 de agosto de 2007, as 10 

horas. 

1. ldentifica9ao e breve currfculo. 

Exmo. Sr. Rene Roberto Witek - Coronel RR do Corpo de Bombeiros, ex

Comandante do CB (1999 a 2001 ), Chefe do Departamento de Assuntos de 

Bombeiro-Militar da Academia Policial Militar do Guatupe (1998 a 2006) e 

atualmente Superintendents da Secretaria Municipal de Defesa Social e Secretario 

Executivo da Comissao Municipal de Defesa Civil de Curitiba. 

Exmo. Sr. lvaldo Marchesi - Coronel RR do Corpo de Bombeiros, ex

comandante do CB (2002 a 2004) e lnstrutor do Curso de Aperfei9oamento de 

Oficiais Bombeiros-Militares em 2006. 

2. Conhece alguma referencia, bibliografia ou pesquisa, que trate sabre indicadores 

na area de servi9os de bombeiros? Justificar a resposta em caso negativo. 

Coronel. RR Rene Roberto Witek- Nao, porque nao existe essa cultura. 0 

CB sempre se voltou para a area operacional sem se preocupar com indicadores ou 

avaliadores de sua atua9ao. 

Coronel. RR lvaldo Marchesi - Nao, creio que por falta de cobranya da 

sociedade, pois o CB sempre foi solu9ao e nao problema, resultando disto poucos 

9 RR - Reserva Remunerada, condi<;ao em que o militar passa, ap6s urn determinado tempo de 
servi<;o, em que nao cumpre expediente, mas sujeito a convocac;oes extraordinarias. 
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estudos cientificos. Tambem o CB tern em seu servigo "urn monop61io" e nao ha 

concorrencia. 

3. Comentario sobre os indicadores propostos. 

Coronel. RR Rene Roberto Witek - Achei excelente. Creio que mudara a 

visao das autoridades na hora de formular politicas de seguranga. 

Coronel. RR lvaldo Marchesi - Considero extremamente valido e util para 

aquilatar, nao s6 a importancia do CB junto as comunidades do Estado e do pais, 

bern como para demonstrar urn diagn6stico sobre a atividade da corporagao, 

aferindo o seu desempenho real. 

4. Comentario sobre os indicadores como ferramenta de gerenciamento. 

Coronel. RR Rene Roberto Witek - Vai possibilitar uma unidade de 

pensamento global, permitindo uma tomada de decisao pontual. 

Coronel. RR lvaldo Marchesi - A qualidade e o apuro gerencial dependem 

consideravelmente de uma ferramenta que demonstre a realidade do que se faz em 

prol da comunidade. Essa ferramenta exige a composigao de indicadores, tais como 

os apresentados nesta feliz monografia. Esta ferramenta "indicadores" possibilita 

justificar numericamente, e menos subjetivamente, a aquisigao de equipamentos e 

veiculos a cada comunidade. Passa a ser urn instrumento de comunicagao cientifica 

junto as autoridades publicas. 

5. Comentario da situagao do municipio de Curitiba na matriz de indicadores, 

referente ao item 5.5.1.2 desta monografia. 

Coronel. RR Rene Roberto Witek - Curitiba, por ser a Capital e ter a 

concentragao dos poderes estaduais juntamente com os do municipio, sempre 

preocupou em termos de prevengao contra incendios (comparado a outros 

munidpios). A falta de pessoal, equipamentos e atuagao na prevengao (vistorias, 

palestras, divulgagao, etc.) mostram-nos que o CB em Curitiba pode apenas reagir 

com eficacia ao chamado da populagao. Atende bern na parte operacional sem 

poder dar muita atengao a prevengao, em suma concordo com diagn6stico dado 

pelos indicadores. 

Coronel. RR lvaldo Marchesi - A situagao de Curitiba apresentada pelos 

indicadores representa a realidade nitida, pouco e muito pouco evidenciada por 

quaisquer outras ferramentas principalmente estatisticas absolutas ate entao 
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conhecidas por mim. Antes destes indicadores apenas suspeitavamos da situa<;ao 

crftica pela qual passa a nossa capital. 

5.6.3 Analise das Entrevistas 

As entrevistas auxiliam a validar os seguintes t6picos: 

A singularidade e novidade da proposta dos indicadores de servi<;o de 

bombeiros, pois os entrevistados informaram desconhecer qualquer referenda sobre 

o tema; 

A relevancia dos indicadores para o Gorpo de Bombeiros, possibilitando 

acompanhar os processes, a qualidade e o desempenho dos servigos de bombeiros 

e assim auxiliar a sua gestae estrategica. Sao destaques das entrevistas: "os 

indicadores tern o poder de traduzir a pesquisa ou uma situagao de estudo em urn 

unico dado" (Tecnicas em estatfstica), " ... mudara a visao das autoridades na hora 

de formular polfticas de seguran<;a" (Gel. Witek) e " ... util para aquilatar, nao s6 a 

importancia do GB junto as comunidades do Estado e do pafs, bern como para 

demonstrar urn diagn6stico sobre a atividade da corpora<;ao, aferindo o seu 

desempenho real" (Gel. Marchesi); 

A importancia da padroniza<;ao dos indicadores nas unidades do Gorpo de 

Bombeiros para a efetiva compara<;ao dos resultados entre municfpios ou gestoes 

anteriores, permitindo o estabelecimento de faixas de desempenho e a classifica<;ao 

do seu respective conceito. Sao destaques das entrevistas: "... melhor sera o 

trabalho de comparagao entre os indicadores quanto maior for o grau de 

padroniza<;ao, ou seja, municipal ou estadual ou nacional ou, mesmo, 

internacional. .. " (Tecnicas em estatistica); 

Os indicadores padronizados propostos sao ferramentas de gerenciamento e 

gestae dos servi<;os de bombeiros. Sao destaques das entrevistas: "... sao muito 

interessantes e de utilidade social e administrativa para o GB" (Tecnicas em 

estatfstica), "Vai possibilitar uma unidade de pensamento global, permitindo uma 

tomada de decisao pontual" e " ... GB em Guritiba pode apenas reagir com eficacia ao 

chamado da popula<;§.o. Atende bern na parte operacional sem poder dar muita 

aten<;ao a prevengao, em suma concordo com diagn6stico dado pelos indicadores" 
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(Cel. Witek) e "Esta ferramenta "indicadores" possibilita justificar numericamente, e 

menos subjetivamente, a aquisic;ao de equipamentos e vefculos a cada comunidade. 

Passa a serum instrumento de comunicac;ao cientffica junto as autoridades publicas" 

(Cel. Marchesi); 

A divulgac;ao e publicidade dos indicadores propostos sao de interesse do 

IPARDES, cabendo ao comando do Corpo de Bombeiros a decisao de disponibiliza

los. Sao destaques das entrevistas: "sim, poderfamos disponibiliza-los na pagina da 

web para a populac;ao" (Tecnicas em estatfstica). 

5. 7 OUTROS INDICADORES 

Esclarecemos que os indicadores propostos nesta monografia nao esgotam 

o assunto, e, sim, despertam o infcio da discussao sob o tema. 

De qualquer forma, outros indicadores deixaram de ser abordados mais por 

questoes de espac;o e tempo, entretanto citaremos mais alguns para estimular 

futures estudos: 

a. Numero de viaturas por municipio e tempo de uso das mesmas; 

b. Altura de resgate- equivale a altura em metros da qual uma vftima possa 

ser resgatada por equipamento (escada comum, plataforma ou escada 

mecanica) do servic;o de bombeiros do municipio; 

c. Area de cobertura por Posto de Bombeiros- igual a razao entre a area do 

municipio (Km2
) e o numero de postos; 

d. Area de cobertura por Hidrante - igual a razao entre a area urbana do 

municipio (Km2
) e o numero de hidrantes; 

e. Trabalho efetivo- igual a media diaria de horas de atividade do servic;o 

operacional (instruc;ao, emergencia, outras atividades) por municipio; 

f. Trabalho excessive - igual a media diaria acima das primeiras 12 horas 

de plantae aplicadas em trabalho efetivo por municipio; 

g. Relac;ao horas de servic;o e de folga; 

h. Relac;ao numero de aparelhos aut6nomos para respira<;ao e o efetivo 

diario de servic;o; 

i. Relac;ao numero de roupas de protec;ao ao calor eo efetivo de bombeiros; 

j. Numero de acidentes em servic;o, de bombeiros e de viaturas envolvidas. 
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5.8 CONSIDERA<;OES FINAlS 

As simulac;oes desenvolvidas no item 5.5.1 deste capitulo demonstraram 

que o emprego de determinados indicadores padronizados no Corpo de Bombeiros 

e efetivamente capaz de redirecionar a sua gestao estrategica, com conseqOencias 

favoraveis a curto, medio e Iongo prazo e de sustentabilidade da atual estruturac;ao 

(militar e estadual) da corporac;ao. lsto pelo fato de fazer frente as suas 

necessidades, a demanda crescenta dos seus servic;os prestados e a assimilac;ao 

dos conceitos empresariais modernos, os quais geram urn processo de mudanc;a e 

adaptac;ao do seu microambiente e de influencia no seu macroambiente, ver Figura 

15, e, assim, conduzindo a sua propria sorte. 

Desta feita, atraves da hist6ria, dos mesmos conceitos aplicados a iniciativa 

privada e da aplicac;ao de uma metodologia de analise e tratamento, os indicadores 

padronizados, a partir deste estudo, passam a serem ferramentas necessarias e 

indispensaveis na gestao estrategica do Corpo de Bombeiros. 
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CAPITULO 6 

"0 poder nasce do querer. Sempre que o homem aplicar a veemencia e perseverante energia de sua 
alma a um tim, vencera os obstaculos, e, se nao atingir o alvo tara, pelo menos, coisas admiraveis." 

Dale Carnegie 

6 CONCLUSOES 

Este capitulo encerra a presente monografia e comprovara as intenc;oes 

anunciadas na lntroduc;ao deste trabalho. 

Uma analise esquematica do conteudo dos capftulos e uma relac;ao com as 

hip6teses de trabalho revela: 

i. DA HIP6TESE 1 (Admissao de urn rol de indicadores padronizados para a 

gestao estrategica do Corpo de Bombeiros): 

Evidenciou-se, mediante uma breve revisao hist6rica, que mesmo nas 

civilizac;oes antigas, certos dados levantados pelo censo, foram relevantes e com 

capacidade de influenciar a elaborac;ao de estrategias dos decisores da epoca. 

Evidenciou-se, pela analise comparativa do servic;o de bombeiros como urn 

PRODUTO do mercado e suas considerac;oes, que os indicadores sao ferramentas 

apropriadas para estudo da qualidade dos processes do Corpo de Bombeiros e 

capazes de alterar as estrategias da corporac;ao. 

Evidenciou-se que a padronizac;§o dos indicadores permite o 

estabelecimento de parametres no Estado, e se estendido ao pafs, permitindo 

credibilidade aos dados coletados e gerados em linguagem comum com reflexo na 

conduc;ao estrategica dos servic;os de bombeiros. 

Evidenciou-se que os parametres, preconizados pela padronizac;ao dos 

indicadores, viabilizam a analise comparativa de desempenho dos servic;os de 

bombeiros nos municfpios ou gestoes estrategicas anteriores, possibilitando o 

descarte daquelas mal sucedidas ou reforc;o das positivas. 

ii. DA HIP6TESE 2 (Admissao de uma metodologia para tratamento e 

analise dos indicadores, onde a analise dos dados deve ser uma ferramenta de 

apoio a decisao): 
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Evidenciou-se que a analise quantitativa, resultante do metoda proposto, 

permite a defini<;ao de faixas de desempenho dos servi<;os de bombeiros e ordena 

as prioridades de deficiencia definidas pelos estudos dos indicadores, facilitando o 

processo decis6rio. 

Evidenciou-se que a analise qualitativa, resultante do metoda proposto, 

facilita o trabalho do decisor, por definir faixas de desempenho associadas a 

conceitos, por viabilizar a observayao da eficiencia e eficacia dos servi<;os de 

bombeiros. 

Sendo assim, este trabalho demonstrou, de forma inequfvoca, que a gestao 

estrategica dos servi<;os de bombeiros, ao ser tratada com a insen;ao das "hip6teses 

desta monografia", ganha uma ferramenta singular e fmpar de gerenciamento, capaz 

de transformar e elevar a administrayao ou a gestao do Corpo de Bombeiros ao 

mesmo nfvel nobre e irrefutavel das a<;oes de seus bravos bombeiros ao socorrer 

vftimas e seus bens. 

Resta, ap6s urn pouco mais de reflexoes e estudos, viabilizar estes e outros 

indicadores na area de serviyos de bombeiros aqueles que conosco se interessem 

por esta empreitada encontrada no lema: "VIDA ALHEIA E RIQUEZAS A SALVAR". 
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GLOSSARIO 

acionista - e o investidor que participa com o capital. 

cliente - toda pessoa afetada direta ou indiretamente pelo produto ou qualquer etapa 
do sistema de produc;ao, pre-produc;ao e p6s-produc;ao. 

consumidor- pessoa que utiliza o produto. 0 consumidor e tam bern urn cliente. 

bombeiro-comunitario - servidor civil municipal prestador de servic;o de bombeiro. 

bombeiro-militar- servidor militar estadual prestador de servic;o de bombeiro. 

decisores - sao as pessoas responsaveis pela analise e ponderac;ao do desempenho 
dos indicadores; avaliac;ao de riscos, beneffcios e dificuldades; e tomada de decisao. 

feedback- retroalimentac;ao, retorno. 

indicadores - sao valores que servem para medir urn processo, com relac;ao a 
determinadas caracterfsticas. 

indicadores padronizados - sao indicadores, adotados estadualmente ou 
nacionalmente, que atendem as caracterfsticas de utilidade, confiabilidade, 
representatividade, objetividade, mensurabilidade e viabilidade, possibilitando a sua 
utilizac;ao em urn modelo de tomada de decisao. 

produto - bens agregados a servic;os ou servic;os agregados a bens. 
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APENDICE 

1 MODELO DE TABELAS PARA INDICADORES 

1.1 DADOS GERAIS DO MUNICIPIO 

Tabela 17- Dados gerais do municipio 

Fonte: Autor. 

Descri~ao do dado 

Area (Km2
) 

Popula9f3o 
N° de residemcias 
N° de comercios 
N° prestadoras de servic;o 
N° de industrias 
N° de terrenos 
N° de propriedades rurais 
N° de vefculos 
N° de hidrantes 
Efetivo BM 
Relayao BM x 1.000hab. 

Tempo Resposta (min.) 

Val ores 

No municipio 
Fora do municipio 

1.2 SITUA<;AO DAS OCORRENCIAS ATENDIDAS 

Tabela 18 - Situac;ao das ocorrencias atendidas 

Situa~ao 

Com interven~ao 
Sem interven~ao 
Engano 
Trote 
Solucionado 
Nao localizado 
Acesso impossfvel 
Recusa atendimento 
Total s/ interven~ao 

Fonte: Autor. 

lnc€mdio 

Numero de atividades 

Salvamento Preven~ao 
auxilio Total 



1.3 OCORRENCIA$ POR NATUREZA COM 6BITOS E ViTIMAS 

Tabela 19 0 - correnc1as per na ureza com o 

Natureza 

. 
lncend•o 
lncendio em edificayao 

lncendio ambiental 

Inc. em meio de transporte 

Total de incendio 

Salvamento 
Atropelamento 

Capotamento 

Colisao 

Queda de vefculo 

Submersao de velculo 

Alagamento 

Busca de animal 

Busca de meio de transporte 

Busca de objeto 

Busca de pessoa 

Desabamento 

Deslizamento 

Explosao 

Resgate de cadaver 

Resgate em altura 

Acidente c/ corpo estranho 

Acidente com maquina 

Acidente termico 

Afogamento 

Ataque de animal 

Choque eletrico 

Enforcamento 

Ferimento por arma branca 

Ferimento por arma de fogo 

Ferimento por objeto cortante 

lntoxicayao/envenenamento 

Lesao corporal 

Problema clfnico 

Queda de arvore 

Queda de objeto 

Queda de pessoa 

Total de salvamento 

Ocor- Ofo 
rencias 

T 1 os e v11mas 
No municipio Fora do municipio 

Tempo Numero de Numero de Gasto 
Oc;;~en- J 6bitos ( Vitimas O~~:srin-J _ Obitos _l_ Viti mas 

-- -----------

2 



Preven~ao e auxilio 
Abastecimento d'agua 

Abertura de im6vel 

Atividade educacional 

Captura de animal 

Corte/poda de arvore 

Esgotamento 

Lava gem 

Manifestac;ao publica 

Protec;ao a autoridade 

Protec;ao a banhista 

Protec;ao a evento publico 

Protec;ao da vida ao risco 

Protegao de patrimOnio ao risco 

Rebeliao 

Serv. nao emergencial de risco 

Transporte 

Vazamento gas uso domestico 

Vaz. outro produto perigoso 

Vist. Preventiva de Seguranc;a 

Vistoria tecnica-profissional 

Total de preven!iao e auxllio 

Total Geral 

Tempo gasto = (hora de termino)- (hora no local), hora de termino eo inlcio do retorno ao posto. 
Fonte: Autor. 

1.4 OCORRENCIAS POR DIA DA SEMANA 

Tabela 20- Ocorrencias par dia da semana 

Fonte: Autor. 

Dia da semana 

Segunda-feira 
Terca-feira 
Quarta-feira 
Quinta-feira 
Sexta-feira 
Sabado 
Domingo 

Total 

Salvamento Preven~ao Total 
e Auxilio 

3 



1.5 OCORRENCIAS POR HORA DE CHAMADA 

Tabela 21 - Ocorrencias par hora de chamada 

Faixa de horario 

00:01 a 01:00 
01 :01 a 02:00 
02:01 a 03:00 
03:01 a 04:00 
04:01 a 05:00 
05:01 a 06:00 
06:01 a 07:00 
07:01 a 08:00 
08:01 a 09:00 
09:01 a 10:00 
1 0:01 a 11 :00 
11:01 a 12:00 
12:01 a 13:00 
13:01 a 14:00 
14:01 a 15:00 
15:01 a 16:00 
16:01 a 17:00 
17:01 a 18:00 
18:01 a 19:00 
19:01 a 20:00 
20:01 a 21:00 
21:01 a 22:00 
22:01 a 23:00 
23:01 a 24:00 

Fonte: Autor. 

Total 

lnc~ndio Salvamento Prevenc;ao e 
Auxilio 

4 

Total 



1.6 OCORRENCIAS POR HORA DE CHAMADA E DIA DA SEMANA 

Tabela 22- Ocorrencias par hora de chamada e dia da semana 

Faixa de horario 

00:01 a 01 :00 
01:01 a 02:00 
02:01 a 03:00 
03:01 a 04:00 
04:01 a 05:00 
05:01 a 06:00 
06:01 a 07:00 
07:01 a 08:00 
08:01 a 09:00 
09:01 a 10:00 
10:01 a 11:00 
11:01 a 12:00 
12:01 a 13:00 
13:01 a 14:00 
14:01 a 15:00 
15:01 a 16:00 
16:01 a 17:00 
17:01 a 18:00 
18:01 a 19:00 
19:01 a 20:00 
20:01 a 21:00 
21:01 a 22:00 
22:01 a 23:00 
23:01 a 24:00 

Fonte: Autor. 

Total 

1.7 TEMPO RESPOSTA PARA CHAMADA DE INCENDIO E SALVAMENTO 

Tabela 23- Tempo resposta para chamada de incendio e salvamento 

Tempo resposta 

Ate 5 min 
+5ate10min 
+ 10 ate 15 min 
+ 15 ate 20 min 
+ 20 min 

Total 
Dia- 06:00 has 18:00 he Noite- 18:01 has 06:00 h. 
Tempo resposta = (hora no local)- (hora da chamada) 

Fonte: Autor. 

5 

Noite 



1.8 AMBIENTE POR TIPO DE OCORRENCIA 

Tabela 24 - Ambiente par tipo de ocorrencia 

Ambiente 

Res1denc1al 
Comercial 
Industrial 
De ensino 
De saude 
De lazerlcultura 
Prestagao serviyos 
Publico/Similar 
Terminal de passageiros 
Obraslconstrugoes 
Terrene baldio 
Meio agropecuario 
Mata I floresta 
Reflorestamento 
Vegetagao rasteira 
Mar 
Rio I canal 
Lago /lagoa 
Montanha 
Gruta I caverna 
Pogo I buraco 
Via publica urbana 
Rodovia I estrada 
Ferrovia 
Meio de transporte 

Fonte: Autor. 

lncendio j % 

Tipo de ocorrencia 

I Salvamento I % J Pr=~~~i~ao I 

6 

% 
Total % 



1.9 SISTEMAS DE PROTE<;AO CONTRA INCENDIO 

Tabela 25- Sistemas de protec;:ao contra incendio 

Tipos de prote~io contra inclmdio 

Extintores de incendio 
Sistema de hidrante 
Sistema de alarme manual 
Sistema de ilumina<;:ao de emergencia 
Sistema de chuveiro automatico 
Sistema c/ emprego de gas extintor 
Sistema automatico de detecc;:ao 
Saida de emergencia 
Aceiro 
Torre de observas-ao 

Sem sistema preventive 

Fonte: Autor. 

Total 

N° de ocorrlmcias 
Havia e foi usado Havia e nao foi usado 

1.10 TIPO DE COMPOSI<;AO DA EDIFICA<;AO SINISTRADA POR INCENDIO 

Tabela 26 - Tipo de composi<;:ao da edifica<;:ao sinistrada par incendio 

Ambiente 

Residencial 
Comercial 
Industrial 
De ensino 
De saude 
De lazer/cultura 
De prestac;:ao servic;:os 
Prisional 
Terminal de passageiros 
Obras/construc;:oes 

Fonte: Autor. 

7 



1.11 AREA ATINGIDA PELO INCENDIO EM EDIFICACAO 

Tabela 27- Area atingida pelo incendio em edificayao 

Ambiente 

Residencial 
Comercial 
Industrial 
De ensino 
De saude 
De lazer/cultura 
De prestagao servigos 
Prisional 
Terminal passageiros 
Obras/construcoes 

Total 

Area atingida Area nao atingida Area atingida 
m2 m2 % 

1.12 AREAATINGIDA PELO INCENDIO AMBIENTAL 

Tabela 28 -Area atingida pelo incendio ambiental 

Fonte: Autor. 

Ambiente 

Mata I floresta 
Reflorestamento 
Meio agropecuario 
Vegetagao rasteira 
Terreno baldio 

Total 

I Area ~~ngida I % 

8 



1.13 POSSlVEL CAUSA DO SINISTRO 

Tabela 29- Possfvel causa do sinistro 

Possivel causa do sinistro 

Acumulo de material gorduroso 
Armazenamento inadequado 
Balao 
Brincadeira de criant;a 
Choque mecanico 
Cigarro 
Curto-circuito 
Descarga atmosferica 
Desrespeito a sinalizayao 
Displicemcia ao cozinhar 
Displicencia dos responsaveis 
Disturbios climaticos 
Disturbios mentais 
Embriagues/intoxicayao 
Equipamento inadequado 
Falha de manutengao 
Falha de sinalizagao 
F alha em vias de trafego 
Falha eletro/mecanica 
Falha estrutural 
Falta de E.P.I. 
Ferro de passar roupa 
Fogos de artiffcio 
F 6sforo/isqueiro 
lgniyao espontanea 
lmperfcia/lmprudencia 
lnstalagao inadequada 
Uquidos inflamaveis 
Mal subito 
Obstrugao 
Pista/piso escorregadio 
Reayao qufmica 
Superaquecimento equipamento 
Trabalho de soldagem 
Vazamento de gas 
Vela 
Nao apurado 

Fonte: Autor. 

Total 

9 

N° de ocorrencias %do total 

100 



1.14 ATENDIMENTOS A VITIMAS 

Tabela 30 - Atendimento a vitimas 

Fonte: Autor. 

ldade 
(anos) 

Oa6 
Total 

7a9 
Total 

10 a 14 
Total 

15 a 17 
Total 

18 a 39 
Total 

40a59 
Total 

+ 60 
Total 

Total 

lies a 
M I F 

10 

Ferida Fatal Total 
M I F M I F M I F 
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1.15 VfTIMAS EM OCORRENCIA POR PROBLEMA ENCONTRADO E NfVEL DE 

LESAO 

Tabela 31 - Vftimas em ocorrencia por problema encontrado e nfvel de lesao 

Problema 
Encontrado 

Cardiaco 

Caso Clinlco 

Choque 

Coma 

Convulsao 

Eviscera~ao 

FAF 

FAB 

Fratura 

Hemorragla 

Neurol6gico 

Obsb!trico 

Pslquiatrico 

Queimadura 

Respiratorlo 

Trauma 
Col una 

Trauma 
Cranio 

Hallto Etilico 

Vitlma Presa 

Escoria~es 

FCC 

Contusoes 

Total 

Oa6 anos 
Feridal Fatal 

MIFIMIF 

Fonte: Autor. 

Faixa etaria 
7a9anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 39 anos 40 a 59 anos 

Feridal Fatal Feridal Fatal Feridal Fatal Feridal Fatal Feridal Fatal 

MIFIMIF MIFIMIF MIFIMIF MIFIMIF MIFIMIF 

+ 60 anos Total 
Feridal Fatal 

MIFIMIF MIF 



1.16 NUMERO DE OCORRENCIAS POR QUADRrCULA (OU BAIRROS) 

Tabela 32: Numero de ocorrencias par quadrfcula (au bairros) 

A 

B 

c 
0 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

p 

Q 

R 

5 

T 

u 
v 
X 

z 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 8 1 9 !1 o 111 11211311411511611711811912o 

Legend a D -a baixo do 1° quartil. • - igual ou acima do 2° quartil. 

0 -igual ou acima do 1° quartil. - igual ou acima do 3° quartil. 
Fonte: Autor. 

12 



1.17 ATIVIDADE EDUCACIONAL AO PUBLICO EXTERNO 

Tabela 33- Atividade Educacional ao Publico Externo 

Tipo de Atividade Educacional 

Palestras, seminaries ... 
Visitas ... 
Demonstrac;oes, exposic;oes ... 
Curses 

Tipo de Estabelecimento 

Ensino 
Industrial 
Comercial 
Servic;os 
Demais locais 

Fonte: Autor. 

1. 18 AFOGAMENTOS 

Tabela 34- Afogamentos 

Fonte: Autor. 

Local 

Mar 
Rio/Canal 
Lago/Lagoa 
Piscina 

Total 

Total 

Total 

Quanti dade 

Quanti dade 

Quantidade 

13 

N° de Pessoas 

N° de Pessoas 
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2 DETALHAMENTO DOS INDICADORES RELATIVOS 

Para se chegar ao resultado dos indicadores padronizados propostos no 

item 5.4.3 aplicam-se os conceitos, observa<;oes e formulas abaixo: 

2.1 iNDICE DE GERAL DE OCORRENCIA 

a) Objetivo: Estabelecer o padrao de normalidade de sinistros, combate a 

incendio e salvamentos. 

b) Formula: IGO = 
I: NO X 10.000 

I:NH 

c) lnterpreta~ao da formula: Indica o numero de sinistros por grupo de 

10.000 (dez mil) habitantes, podendo ser por Regiao, Municipio, Estado, diario, 

mensal, semestral e anual. 

d) ldentifica~ao: IGO - indice Geral de Ocorrencias 

NO - Numero Ocorrencias 

NH - Numero de Habitantes 

2.2 iNDICE DE INCENDIO EM EDIFICA<;AO 

a) Objetivo: Expressa a rela<;ao proporcional entre o total de incendios 

em edifica<;ao, registrados em um determinado perlodo, eo numero de edifica<;oes 

da regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) edifica<;oes. 
I: NIE X 10.000 

b) Formula: liE= 
I;NE 

c) lnterpreta~ao da formula: Determina o numero de incendios em 

edifica<;oes ocorridos em rela<;ao ao numero de edifica<;oes. 

d) ldentifica~ao: liE - fndice de lncendio em Edifica<;ao 

L - Somat6ria 

NIE - Numero de lncendios em Edifica<;oes 

NE - Numero de Edifica<;oes 
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2.3 INDICE DE INCENDIO AMBIENTAL 

a) Objetivo: Expressa a rela9ao proporcional entre o total de incendios 

ambientais, registrados em um determinado perfodo, e a area da regiao em foco, 

considerando em grupo de 100 (cem) Km2
. 

:E NIA X 100 
b) Formula: IIA = A 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de incendios 

ambientais ocorridos em rela9ao ao numero de numero de terrenos e propriedades 

rurais. 

d) ldentificacao: IIA - lndice de lncendio Ambiental 

:L - Somat6ria 

NIA - Numero de lncendios Ambientais 

A - Area em Km2 

2.4 INDICE DE INCENDIO EM MEIO DE TRANSPORTE 

a) Objetivo: Expressa a rela9ao proporcional entre o total de incendios 

em meio de transporte, registrados em um determinado perfodo, e o numero de 

vefculos da regiao em foco, considerando em grupo de 100.000 (cem mil) vefculos. 
:E NIMT X 100.000 

:ENV 
b) Formula: IIMT = 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de incendios em 

edifica96es ocorridos em rela9ao ao numero de edifica96es. 

d) ldentificacao: IIMT - fndice de lncendio em Meio de Transporte 

:L - Somat6ria 

NIMT- Numero de lncendios em Meio de Transporte 

NV - Numero de Vefculos 
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2.5 TAXA DE AREA NAO ATINGIDA 

a) Objetivo: Expressa a relac;ao proporcional entre a media das areas 

atingidas e as areas totais das edificac;oes sinistradas por incendio, registradas em 

um determinado periodo da regiao em foco. 

b) Formula: TANA = [ 1 - ~: J . 100 

c) lnterpretacao da formula: Determina a media do percentual de area 

edificada nao atingida e preservada nos sinistros de incendio. 

d) ldentificacao: TANA - Taxa de Area nao Atingida 

I - Somat6ria 

AA - Area Atingida 

AT - Area Total 

2.6 IN DICE DE ACIDENTE COM MEIO DE TRANSPORTE 

a) Objetivo: Expressa a relac;ao proporcional entre o total de acidentes 

em meio de transporte, registrados em um determinado periodo, e o numero de 

vefculos da regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) vefculos. 
L NAMT X 10.000 

LNV 
b) Formula: IAMT = 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de acidentes em meio 

de transporte ocorridos em relac;ao ao numero de vefculos. 

d) ldentificacao: IAMT - lndice de Acidente com Meio de Transporte 

I - Somat6ria 

NAMT - N° de Acidentes em Meio de Transporte 

NV - Numero de Vefculos 
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2.7 INDICE DE ATENDIMENTO AO PATRIMONIO 

a) Objetivo: Expressa a relac;ao proporcional entre o numero de 

ocorremcias de incendio, acidente com meio de transporte, alagamento, busca de 

meio de transporte, desabamento, deslizamento, explosao, queda de arvore e 

objeto, vazamento de gas de uso domestico e proteyao do patrim6nio ao risco, 

registrados em determinado perfodo, e o numero de edificac;oes, terrenos, 

propriedades rurais e vefculos da regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 

(dez mil) propriedades. 

b) Formula: lAP= 
1: NAP X 10.000 

1: NP 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de ocorrencia de 

acidente com meio de transporte, incendio, explosao, vazamento de gas, 

desabamento/deslizamento, alagamento, queda de arvore e objeto, vazamento de 

gas de uso domestico e protec;ao do patrim6nio ao risco ocorridos em relac;ao ao 

numero de edificac;oes, terrenos, propriedades rurais e vefculos. 

d) ldentificacao: lAP - lndice de Atendimento ao Patrim6nio 

2: - Somat6ria 

NAP - Numero de Atendimentos ao Patrim6nio 

NP - Numero de Propriedades 

2.8 IN DICE DE ATENDIMENTO A VlTIMA 

a) Objetivo: Expressa a relac;ao proporcional entre o numero de vftimas 

atendidas (6bitos e feridos) em determinado perfodo, e a populayao da regiao em 

foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) habitantes. 
1: NV X 10.000 

1:NH 
b) Formula: IAV = 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de vftimas atendidas 

em relayao ao numero de habitantes. 

d) ldentificacao: IAV- lndice de Atendimento a Vftima 

2: - Somat6ria 

NV - Numero de Vftimas 

NH - Numero de Habitantes 



18 

2.9 INDICE DE MORTALIDADE 

a) Objetivo: Correlaciona o numero de 6bitos em ocorrencias por grupo 

de 100.000 habitantes da area em analise. 
l: M X 100.000 

b) Formula: IM = 
l;NH 

c) lnterpretacao da formula: Estabelece a proporcionalidade de 6bitos 

em ocorrencias por grupo de 100.000 habitantes da area em analise. 

d) ldentificacao: IM - indice de Mortalidade 

Z: - Somat6ria 

M - Mortalidade 

NH - Numero de Habitantes 

2.10 TAXA DE SOBREVIVENCIA 

a) Objetivo: Expressa a rela9ao proporcional entre o numero de 6bitos e 

o total de vftimas atendidas, em determinado perfodo, da regiao em foco. 

b) FOrmula: TS = ( 1 :: J . 100 

c) lnterpretacao da formula: Determina o percentual de sobrevivencia 

nos sinistros. 

d) ldentificacao: TS -Taxa de Sobrevivencia 

I - Somat6ria 

M - Mortalidade 

NV - Numero de Vftimas 
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2.11 fNDICE DE AUXILIO 

a) Objetivo: Expressa a rela9ao proporcional entre o numero de auxflios, 

atendimentos nao emergenciais, registrados em determinado perfodo, e o numero 

de habitantes da regiao em foco, considerando em grupo de 10.000 (dez mil) 

habitantes. 

b) Formula: lA = 
:I: NPA X 10.000 

I;NH 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de preven9ao/auxflio 

ocorridos em rela98o ao numero de habitantes. 

d) ldentificacao: lA - fndice de Auxflio 

2: - Somat6ria 

NA - Numero de Auxflios 

NH - Numero de Habitantes 

2.12 iNDICE DE VISTORIA PREVENTIVA 

a) Objetivo: Expressa a rela9ao proporcional entre o numero de vistorias 

preventivas de seguran98, registradas em determinado perfodo, e o numero de 

edifica9oes da regiao em foco, considerando em grupo de 1.000 (mil) edifica9oes. 
I: NVP X 1000 

b) Formula: IVP = 
:I:NE 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de vistorias 

preventivas de seguran9a ocorridas em rela9ao ao numero de edifica9oes. 

d) ldentificacao: IVP - indice de Vistoria Preventiva de Seguran9a 

2: - Somat6ria 

NVP- Numero de Vistorias Preventivas 

NE - Numero de Edifica9oes 
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2.13 lNDICE DE INCENDIO X VISTORIA PREVENTIVA 

a) Objetivo: Expressa a relac;ao proporcional entre o numero de 

incendios em edificac;oes, registrados em determinado perfodo, e o numero de 

vistorias preventivas de seguranc;a da regiao em foco, considerando em grupo de 

1.000 (mil) vistorias preventivas de seguranc;a. 
I: NIE X 1.000 

b) Formula: IIVP = 
LNVP 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de incendios em 

edificac;oes ocorridos em relac;ao ao numero de vistorias preventivas de seguranc;a. 

d) ldentificacao: IIVP- fndice de lncendio x Vistoria Preventiva 

L - Somat6ria 

NIE - Numero de lncendios em Edificac;Oes 

NVP- Numero de Vistorias Preventivas 

2.14 fNDICE DE OCORRENCIA SEM INTERVEN<;AO 

a) Objetivo: Expressa a relac;ao proporcional entre o numero de 

ocorrencias sem intervenc;8o, registradas em determinado perfodo, e o numero de 

habitantes da regiao em foco, considerando em grupo de 100.000 (cern mil) 

habitantes. 

b) Formula: IOSI = 
I: NOSI X 100.000 

I;NH 

c) lnterpretacao da formula: Determina o numero de ocorrencias sem 

intervenc;8o ocorridas em relac;ao ao numero de habitantes. 

d) ldentificacao: JOSI - fndice de Ocorrencia sem lntervenc;ao 

L - Somat6ria 

NOSI- Numero de Ocorrencias sem lntervenc;ao 

NH - Numero de Habitantes 
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2.15 TAXA OCORRENCIAS DO MUNICIPIO 

a) Objetivo: Expressa a rela<;ao proporcional entre o numero de 

ocorremcias atendidas fora do municipio, registradas em determinado perfodo, e o 

total de ocorn3ncias da regiao em foco. 

b) Formula: TOM= 
I;NOFM 

L NO J . 100 

c) lnterpreta~ao da formula: Determina o percentual de ocom3ncias no 

municipio em rela<;ao ao total de ocorrencias atendidas. 

d) ldentifica~ao: TOM -Taxa de Ocorrencias do Municipio 

L - Somat6ria 

NOFM- Numero de Ocorrencias Fora do Municipio 

NO - Numero de Ocorrencias 




