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RESUMO 

Este trabalho tecnico cientrfico trata da aplica<;ao do ciclo completo de seguran<;a 
contra incendio na melhoria do servi<;o de bombeiro. No desenvolvimento da 
pesquisa faz-se uma compara<;ao entre a aplica<;ao do ciclo PDCA, ferramenta de 
gestao da qualidade total, e as fases do ciclo completo de seguran<;a contra 
incendio. A questao da qualidade e assunto atual. No Corpo de Bombeiros do 
Parana, vern sendo discutida ha questao de 15 anos, mesmo que de maneira 
informal. A constante expansao dos servi<;os de bombeiro, fazendo com que o leque 
de atividades cres<;a cada vez mais, pois a lnstitui<;ao acaba assumindo para si as 
responsabilidades que nao sao cumpridas por outros 6rgaos, faz com que a 
qualidade do servi<;o principal da Corpora<;ao diminua gradativamente. Esta situa<;ao 
pode, em Iongo prazo, inclusive, prejudicar e questionar a real necessidade de sua 
existencia. A inspira<;ao para o presente trabalho surgiu das diversas situa<;6es 
vivenciadas por este autor durante a carreira, onde foi posslvel observar a diferen<;a 
dos diversos perlodos por que passou a Corpora<;ao no transcorrer destes ultimos 
20 anos. A transforma<;ao da sociedade, a necessidade de se avaliar as condi<;6es 
de competitividade e, especialmente, a obsolencia das institui<;oes, faz com que, 
mesmo no setor publico, haja a preocupa<;ao na presta<;ao de servi<;os com 
qualidade. Neste trabalho cientrfico aborda-se as questoes da implanta<;ao do ciclo 
PDCA, ou ciclo de Deming, para o controle e melhoria da qualidade dos servi<;os de 
bombeiro, principalmente os voltados para a area de preven<;ao e combate a 
incendios, procurando fazer uma compara<;ao entre o citado metodo de controle de 
processes e as fases do ciclo completo de seguran<;a contra incendio, assim 
denominado no trabalho. A responsabilidade e legalidade quanto a pesquisa das 
causas de incendio pelo Corpo de Bombeiros, ja tao debatida e defendida em 
trabalhos academicos no Brasil e no exterior, sao consideradas neste trabalho. 
Porem, procurou-se apresentar urn novo enfoque do ciclo completo da seguran<;a 
contra incendios, voltado ao desenvolvimento de metodos para a corre<;ao e 
aprimoramento das tecnicas de combate a incendios e preven<;ao. Ao final sao 
sugeridas algumas medidas para implanta<;ao de urn programa de qualidade no 
Corpo de Bombeiros do Parana, adaptado a sua realidade institucional, com criterios 
que possibilitem o efetivo controle e melhoria continua nos processes de 
atendimento a incendios e a preven<;ao, missao predpua do Corpo de Bombeiros. 

Palavras-chave: Cicio completo de seguran<;a contra incendio. Qualidade. 
Preven<;ao. 
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1 INTRODUCAO 

A busca incessante da qualidade total e uma tonica cada vez mais crescente 

no competitivo mundo dos servigos e neg6cios. Nenhuma organizagao consegue, 

atualmente, estabelecer-se no contemporaneo meio social, caso nao se preocupe 

com os anseios e pretens6es dos seus clientes. Mas, para chegar-se a esse cliente, 

com urn born produto final, muitas organizag6es apostam na estruturagao e 

sedimentagao do seu cliente interno, incutindo nele novas tecnicas de motivagao e 

valorizagao profissional para que, incentivado, eleve sua auto-estima e, 

conseqOentemente, produza mais e melhor. 

Esta realidade pode ser transportada para o Corpo de Bombeiros do Parana, 

com a intengao de se desenvolver uma metodologia de implantagao de qualidade 

que nao necessite, exatamente, seguir os modelos sugeridos para as empresas 

privadas. A administragao publica esta fundamentada em principios constitucionais 

que, seguidos corretamente, levarao ao atingimento da qualidade. Os modelos de 

implantagao de qualidade aplicados as empresas privadas podem servir como urn 

norte e para o desenvolvimento de tecnicas pr6prias para implantagao, medigao e 

acompanhamento da qualidade dos servigos. 

Varias foram as tentativas de se implantar programas de qualidade total no 

Corpo de Bombeiros do Parana desde 1995, quando houve a explosao, no Brasil 

pela busca destas praticas. Todas as tentativas foram frustradas. Atualmente o 

Corpo de Bombeiros do Parana tern, em seu quadro de Oficiais, pessoal capacitado 

e treinado quanta aos modelos de gestao pela qualidade, bastando desenvolver urn 

programa e estabelecer a metodologia para par em pratica estes conhecimentos. 

Oliveira (2005, p. 11) observa que: "as organizag6es de bombeiro - pelo 

menos as mais bern sucedidas - estao se engajando a todo vapor em programas de 

mudangas e de inovag6es para acompanhar o que acontece no mundo ao seu 

redor''. 

No ano de 1998, no perfodo de setembro a dezembro, em intercambio para 

conhecer o servigo de bombeiro do Japao, especialmente no campo da prevengao e 

combate a incemdios, este autor pode observar a sistematica de trabalho daquela 

instituigao, constatando o alto nfvel cientffico de suas atividades. Todos os ramos de 

atuagao do bombeiro japones estao baseados em estudos desenvolvidos dentro da 



9 

propria organiza9ao. Foi possfvel constatar que o incentivo a pesquisa e a 

disponibiliza9ao de equipamentos e materiais e muito animador. 

Outra situa9ao relevante e o nfvel de credibilidade do Corpo de Bombeiros 

japones, que, alem de editar as normas de preven9ao de incendios, ainda realiza 

toda a certifica9ao de materiais utilizados nos sistemas preventivos. 

A estrutura do servi9o de seguran9a contra incendio daquele pars esta 

baseada no levantamento de dados atraves da investiga9ao das causas de incendio. 

Urn trabalho bastante criterioso e sistematico. lsso lhes rende reconhecimento e 

credibilidade, pois todas as argumenta96es, principalmente no campo da preven9ao, 

sao baseadas em estudos e ensaios que comprovam a eficiencia dos sistemas 

exigidos frente aos sinistros. 

No Brasil a situa9ao nao e diferente, a institui9ao Bombeiro Militar tambem 

goza de credibilidade e confiabilidade. Confirma-se esta situa9ao ao abrir as paginas 

dos jornais ou revistas que, nao raramente, constam resultados de pesquisas de 

credibilidade da popula9ao, referente aos servi9os publicos. 

E o caso das materias publicadas na revista Sele96es de Reader's Digest, 

edi9ao de julho de 2005 e do jornal Gazeta do Povo de 13 de janeiro de 2008. 

Ambas as publica96es apontaram o servi90 de Bombeiro e a institui9ao Bombeiro 

Militar em primeiro Iugar no ranking da pesquisa, que teve como foco principal a 

credibilidade e confiabilidade da popula9ao brasileira nos servi9os e nas institui96es. 

Mesmo com tamanha aceita9ao, este autor acredita que boa parte desse 

resultado e fruto da simpatia do servi9o perante a sociedade. Basta analisarmos que 

o Corpo de Bombeiros e acionado para atendimento sempre que as pessoas estao 

em grande estado de necessidade ou fragilidade. 0 Bombeiro atura sempre que 

alguem tern seu patrimonio ou vida colocada a perigo. Nestas situa96es encontra-se 

no Bombeiro a mao amiga que aparece para ajudar sem pedir nada em troca. 

Bombeiro, o profissional que no Brasil e no mundo age em ocasi6es de 

adversidade, que, no seu dia-a-dia esta em contato com as diversas camadas da 

sociedade, desde os mais pobres ate os mais abastados. Por este motivo, cria-se 

em torno deste profissional uma figura carismatica, onde se pode encontrar apoio e 

confian9a. 

Este autor acredita, tambem, que o nfvel de confian9a na institui9ao e uma 

linha tenue, pois, com o passar do tempo e a evolu9ao social, principalmente na 

area da educa9ao, os nfveis de exigencia da popula9ao por qualidade serao 
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maiores. Tal situac;ao pode expor as dificuldades e fragilidades da instituic;ao. A 

necessidade de evoluc;ao e grande. Para isso precisa-se rever conceitos e aprimorar 

a qualidade na prestac;ao de servic;o, dessa maneira o Bombeiro continuara sendo 

merecedor da confianc;a da comunidade. 

A busca par qualidade nao e tarefa facil, depende de muita dedicac;ao e 

trabalho. E preciso mudar cultura e pensamentos. As mudanc;as devem partir do 

nfvel superior para que possam ter sustentabilidade. Precisa-se comec;ar par urn 

projeto e seguir todas as etapas para que se atinja o objetivo maior. 

Para que o Corpo de Bombeiros possa implantar urn programa de qualidade 

na area de combate a incendios e necessaria, inicialmente instituir-se a cultura de 

estudar os casas, definindo suas causas e analisando todo o contexto operacional 

envolvido. Definir os erros de procedimentos cometidos, nao para punir ou identificar 

culpado, mas para aprender e, entao, corrigir, ajustar e definir procedimentos 

padronizados. 

0 presente trabalho limita-se a estudar sinistros ocorridos em edificac;6es e 

areas de risco e nao pretende o engajamento com areas complexas de investigac;ao 

criminal, mas oferecer subsfdios ao Comando do Corpo de Bombeiros do Parana no 

sentido de mostrar que a investigac;ao das causas de incendio pode ser o ponto de 

partida para a busca da melhoria na qualidade dos servic;os de prevenc;ao e combate 

a incendios. 

1.1 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 

0 Cicio completo da atividade de seguranc;a contra incendio e composto par 

quatro fases: fase normativa, fase passiva, fase reativa e fase investigativa. 0 

Capitulo 6 deste trabalho trata do assunto de forma mais especffica. 

A investigac;ao das causas de incendio, no Corpo de Bombeiros do Parana, 

e uma lacuna dentro das atividades de ciclo completo de bombeiro que ainda 

precisa ser preenchida. 

No contexto do ciclo completo de seguranc;a contra incendio, em quais 

aspectos a investigac;ao das causas de incendio, pode contribuir para a melhoria da 

qualidade na prestac;ao de servic;o pelo Corpo de Bombeiros nas areas de 

prevenc;ao e combate a inc€mdios? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Demonstrar a importancia da investigac;ao das causas de incendio, como 

uma das atividades de ciclo completo de seguranc;a contra incendio, aplicada a 
melhoria dos servic;os prestados pelo Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do 

Parana. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

lnicialmente, no projeto deste trabalho tecnico cientffico, foram definidos os 

seguintes objetivos: 

• Discutir a eficiencia no emprego de recursos humanos e materiais no 

atendimento das ocorrencias de incendio no Estado do Parana; 

• Definir uma nova dinamica operacional com base no estudo cientrfico das 

causas de incendio e no aprimoramento das tecnicas e taticas de combate 

a sinistros estabelecendo novas procedimentos a serem adotados; 

• Elaborar urn quadro comparativo de incendios cujas causas foram 

investigadas pela Policia Cientffica em Curitiba e Regiao Metropolitana nos 

ultimos tres anas; 

• Buscar infarmac;6es quanta a traca de dados entre o Corpo de Bombeiros 

e a Pallcia Cientrfica sabre a atuac;ao direta na fase preventiva de tais 

causas; 

• Verificar a viabilidade da adoc;aa da ferramenta do cicla P.D.C.A. da 

qualidade total para a melhoria das servic;os de prevenc;ao e combate a 

incendias no Carpo de Bambeiros da PMPR; 

• Propor a adoc;ao de Indices de verificac;ao e controle da qualidade dos 

servic;os. 

Com o desenvolvimento do trabalho, os objetivos faram modificados, 

entendendo este autor que necessitaria urn estuda mais aprofundado para pode 

atingir todos os objetivos prapostos. Os objetivos, redefinidas, passaram a ser os 

seguintes: 
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• Discutir o emprego de recursos humanos e materiais no atendimento das 

ocorrencias de incendio na area de atua9ao do 1° Grupamento de 

Bombeiros, que e a cidade de Curitiba; 

• Mostrar a importancia da dinamica operacional baseada no estudo 

cientrfico das causas de incendio e no aprimoramento das tecnicas e 

taticas de combate a sinistros; 

• Elaborar urn quadro comparative de incendios cujas causas foram 

investigadas pela Polfcia Cientrfica em Curitiba e Regiao Metropolitana no 

perfodo de 2005 a 2007; 

• Buscar informa96es quanto a troca de dados entre o Corpo de Bombeiros 

e a Polfcia Cientrfica sobre a atua9ao direta na fase preventiva de tais 

causas; 

• Verificar a viabilidade da ado9ao da ferramenta do ciclo P.D.C.A. da 

qualidade total para a melhoria dos servi9os de preven9ao e combate a 

incendios no Corpo de Bombeiros da PMPR; 

1.3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho tecnico cientffico adotou-se o 

estudo de natureza bibliografica, sendo que o material levantado servira de base 

para a analise da qualidade do servi90 prestado atualmente pelo Corpo de 

Bombeiros. 

lnicialmente, no Projeto de Pesquisa foi proposto o estudo de caso do 

incendio ocorrido em 23 de setembro de 2000, na loja "Show Modas" no centro de 

Curitiba. 0 prop6sito era estabelecer o modo de inteira9ao das fases do ciclo de 

seguran9a contra incendio, estabelecendo-se urn ponto de partida para a defini9ao 

de metas e objetivos para a mudan9a com vista a melhoria na qualidade do servi9o. 

Porem, com o desenvolvimento do trabalho e das informa96es coletadas, julgadas 

suficientes para o entendimento do caso, este autor entendeu que nao haveria 

necessidade de tal dado. 

Foi realizado urn levantamento das ocorrencias de incendio atendidas pelo 

Corpo de Bombeiros da PMPR, em Curitiba, nos ultimos tres anos; levantado o 

quantitativa de incendios investigados pela Polfcia Cientffica do Parana na mesma 
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regiao, seus resultados e conclus6es finais, bern como, o nfvel de integrac;ao dos 

6rgaos quanto a troca de informac;oes. 

A pesquisa envolveu a coleta de informac;6es junto aos Corpos de 

Bombeiros do Espfrito Santo e do Distrito Federal, que realizam a investigac;ao das 

causas de incendio, solicitando-lhes informac;oes quanto ao numero de incendios 

investigados nos ultimos tres anos, quais as causas mais freqOentes e quais 

melhorias puderam ser alcanc;adas na area de ensino, combate a incendios e 

prevenc;ao de incendios. 

Na mesma linha de raciocfnio foi estudada a metodologia empregada no 

Corpo de Bombeiros japones, que tern urn dos mais eficientes sistemas de 

investigac;ao de causas de incendio do mundo, sendo os resultados comentados 

nesse trabalho. 



14 

2 0 SERVICO CONTRA INCENDIO NO BRASIL E NO PARANA 

0 hist6rico do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro 1, Corporac;ao mais 

antiga do Brasil relata que o Corpo de Bombeiros no Brasil foi criado em 1856, no 

Rio de Janeiro pelo Imperador Dom Pedro II que organizou o Corpo Provis6rio de 

Bombeiros da Corte. Para tal reuniu sob uma mesma administrac;ao as diversas 

sec;6es que ate entao existiam para o servic;o de extinc;ao de fogo nos Arsenais de 

Guerra e de Marinha, Repartic;ao de Obras Publicas e Casa de Correc;ao. A criac;ao 

do Corpo Provis6rio de Bombeiros da Corte consta do Decreta Imperial 1775, de 02 

de julho de 1856. 

No mesmo ano da sua criac;ao, o Corpo de Bombeiros recebeu a primeira 

bomba a vapor, especialmente destinada aos incendios a beira-mar e que podia ser 

usada tambem para a extinc;ao de fogo a bordo de navios. 

0 Material de combate compunha-se basicamente de quatro bombas 

manuais, algumas escadas, baldes de lana, mangueiras e cordas. Os bombeiros 

tinham como principal caracterlstica o porte atletico, alem da disposic;ao flsica aliada 

a uma coragem destacada e urn carater Integra. 

Van Erven, oficial do Corpo de Bombeiros do Parana, cita em seu livro: 

Bombeiros do Parana (Hist6rico do Corpo de Bombeiros do Parana), editado em 

1954, em Curitiba, cita que os servic;os contra incendios tiveram inlcio em Curitiba, 

com uma Sociedade de Bombeiros Voluntarios, do tipo ainda existente em Joinville. 

Era a Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntarios, fundada em 1887, a 

qual visava satisfazer a necessidade do meio curitibano, pais os reduzidos recursos 

financeiros nao permitiam aos governos do Estado e do municipio organizarem 

departamentos contra o fogo para manter a corporac;ao de bombeiros. 

Passados vinte e nove anos, no ano de 1.912, o entao presidente da 

Provincia do Parana, Dr. Carlos Cavalcanti de Albuquerque, apresentou ao 

Congresso Legislativo do Parana, urn pedido de credito necessaria a criac;ao de urn 

Corpo de Bombeiros na Capital. Organizou-se, assim, pela sanc;ao da Lei n° 1.133, 

de 23 de Maio de 1.912, a tao esperada organizac;ao, que tinha equiparado os 

1 Rio de Janeiro. Corpo de Bombeiros. Resumo Hist6rico do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. 
Disponivel em http://www.cbmerj.rj.gov.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31. 
Acessado em 03 de marco de 2008. 
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postos dos seus componentes, na plenitude de direitos, honras, prerrogativas e 

vantagens, aos equivalentes do Regimento de Seguranga que e a atual Pollcia 

Militar do Parana. 

0 dia 08 de outubro de 1.912 marcou o inicio das atividades do Corpo de 

Bombeiros do Parana, pela leitura da ordem do dia baixada pelo Major Fabriciano do 

Rego Barros, primeiro comandante da Corporagao. 

A constituigao inicial tinha carater rigorosamente militar e a imprescindivel 

autonomia completa. Possuia urn Estado-maior, duas Companhias e dois Estados

Menores. No ano de 1.917 foi incorporado a Forga Militar como Companhia de 

Bombeiros (Lei n° 1.761 -17/03/1917). 

Em 1.928 voltou a ser independente com a constituigao de Corpo, dada pela 

Lei n° 2.517, de 30/03/1928, passando a ter Estado-maior, Estado-Menor e duas 

Companhias. Em 1.931 passou novamente a fazer parte da Forga Militar como 

Batalhao Sapadores-bombeiros, para fins militares, tendo, porem sua parte 

administrativa e tecnica desvinculada e independente do Comando Geral. 

No ano de 1932, o Decreta 134, de 15 de Janeiro do mesmo ano dispos que 

a Corporagao de Bombeiros passava a ser chamada Corpo de Bombeiros e tinha 

carater independente da Forga Militar, embora podendo ser empregada em servigos 

de guerra. 

Em 1934, pelo Decreta n° 86 de 18 de Janeiro, o Governo sujeitou os 

integrantes do Corpo de Bombeiros a Justiga Militar da Forga e reduziu-o a uma 

companhia, vedando as transfen3ncias entre uma Corporagao e outra. 

Em 1936, passa a administragao do municipio e em 1938 retornou a 
administragao do Estado sendo reincorporado a Pollcia Militar com a denominagao 

de Companhia de Bombeiros, porem gozando de autonomia administrativa para 

aplicagao dos meios que lhe fossem atribuidos no orgamento do Estado. 

Em 1953 passou a denominar-se, Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do 

Parana, mantendo sua administragao autonoma para aplicagao dos recursos. 

Atualmente o Corpo de Bombeiros e urn dos tn3s grandes comandos da 

Poll cia Militar do Parana, sendo subordinado ao Comando Geral da Corporagao. 

Sendo uma instituigao reconhecida e querida pela sociedade paranaense, o 

Corpo de Bombeiros do Parana ganhou destaque no cenario nacional a partir do ano 

de 1.988, sendo o pioneiro na implantagao do servigo pre-hospitalar de qualidade 

em convenio com o Ministerio da Saude, Secretaria Estadual de Saude e Secretaria 
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Municipal de Saude. 0 servigo foi implantado em convenio com a Universidade de 

Ohio, Estados Unidos, e o sistema adotado foi o modelo americana. 

Com a implantagao de tal servigo e o reconhecimento da importancia pela 

comunidade paranaense, o Corpo de Bombeiros do Parana, entrou numa nova fase. 

Todas as ateng6es foram voltadas ao atendimento da qualidade e a manutengao da 

eficiencia do servigo de atendimento pn3-hospitalar. 

0 servigo de combate a incendio teve uma real decadencia, com a perda de 

e defasagem de tecnicas, falta de estudiosos da area, sucateamento dos materiais e 

viaturas. A fase mais importante para a determinagao de mudangas nesta area foi no 

mes de julho do ano de 1.996, quando urn Oficial, o 1° Ten SERGIO LUIZ DE 

MELLO, sofreu urn acidente, no atendimento de ocorrencia de incendio em 

edificagao na cidade de Castro-PR e veio a falecer, dias depois, no Hospital 

Evangelico em Curitiba, com queimaduras em 70% do corpo. 

Este epis6dio suscitou varias discuss6es a respeito das condig6es de 

trabalho dos bombeiros em todo o Estado. Demonstrou a necessidade de urn maior 

investimento e atengao na area de combate a incendio. 

Quatro anos mais tarde, outro epis6dio que marcou de forma importante o 

estudo da prevengao e do combate a incendio no Corpo de Bombeiros do Parana, 

foi o incendio ocorrido na madrugada do dia 23 de setembro de 2000, onde dois 

bombeiros, atingidos por uma corrente de convecgao, ficaram gravemente feridos. A 

edificagao foi totalmente destrufda. Na discussao verificou-se que ocorreram varias 

falhas de procedimento naquela ocorrencia. Apesar desta constatagao nao foi a 
frente a cultura de se estudar os casas e aprender com os erros. 

Pode-se observar que melhorias vern ocorrendo, principalmente na area de 

prevengao de incendio. Mas a seguranga contra incendios e urn ciclo composto por 

quatro fases, as quais serao abordadas no capitulo seguinte, e todas as fases deste 

ciclo devem instruir-se com informag6es para a evolugao do servigo. 
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3 A DOUTRINA DE EMPREGO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 

0 ilustre Coronel da Reserva Remunerada da PoHcia Militar do Parana, 

Wilson Odirley Valla define doutrina como: 

E o conjunto de valores, princfpios gerais, caracterfsticas, conceitos basicos, 
concep~6es taticas, leis, normas, diretrizes, tecnicas e processos que tern 
par finalidade estabelecer as bases para a organiza~ao, o preparo e o 
emprego uniforme da Corpora~ao na preserva~ao da ordem publica e nas 
miss6es decorrentes da situa~ao de for~a auxiliar e reserva do Exercito, no 
ambito do respective Estado-Membro. Ja, para o Corpo de Bombeiro Militar, 
a enfase esta na preserva~ao da tranquilidade e da salubridade publicas, 
ambas express6es integrantes do conceito de ordem publica. (VALLA, 
2004, p. 2). 

Segundo Valla (2004): Sendo tranquilidade publica o estagio de serenidade 

em que se encontra uma sociedade, tendo no clima de convivencia harmoniosa e 

pacifica o seu fundamento mais importante, ela concorre para produzir o efeito 

agradavel da situa9ao de bem-estar social. 

Ja a salubridade publica caracteriza-se pela ausencia de riscos a vida e a 
saude, decorrentes de epidemias e endemias. 

Em nfvel federal, encontra-se na Carta Magna de 1988, em seu Artigo 144, 

§§ 5° e 6° a primeira defini9ao da missao dos Corpos de Bombeiros: 

Art. 144. A seguran~a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e executada para a preserva~ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

( ... ) 

V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5° As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preserva~ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, ah~m das atribuiyoes 
definidas em lei, incumbe a execu~ao de atividades de defesa civil. (grifo 
do autor) 

§ 6° As polfcias militares e corpo de bombeiros militares, for~as auxiliares e 
reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as polfcias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

( ... ) 

(BRASIL, 2007, p. 1 00). 

0 Corpo de Bombeiros do Parana e integrante da PoHcia Militar, tendo esta 

condi9ao definida pela Constitui9ao do Estado do Parana, no artigo 46 paragrafo 

unico: 

Art. 46. A Seguran~a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preserva~ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
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I - Polfcia Civil; 

II - Polfcia Militar; 

Ill - Polfcia Cientffica. 

Paragrafo (mico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar. 

A missao do Corpo de Bombeiros paranaense esta definida no artigo 48, da 

Constituigao Estadual, que estabelece o seguinte: 

Art. 48. A Polfcia Militar, fon;:a estadual, instituigao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execuc;ao de atividades de 
defesa civil, prevenc;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de trEmsito urbano e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
formas e fungoes definidas em lei. (grifo do autor). (PARANA, 2007, p.13 ). 

As atividades grifadas na citagao acima referem-se exclusivamente as 

miss6es executadas pelo Corpo de Bombeiros enquanto integrante da Polfcia Militar. 

Esta missao, sua subordinagao e estrutura sao ratificadas, ainda, nas leis 

infraconstitucionais, como e o caso da Lei n° 677 4 - Lei de Organizagao Basica da 

Polfcia Militar do Estado do Parana: 

Art 2°. Compete a Polfcia Militar: 

( ... ) 

V - realizar servic;os de prevenc;ao e de extinc;ao de incendios, 
simultaneamente com o de protec;ao e salvamento de vidas e material 
nos locais de sinistro, bern como o de busca e salvamento, prestando 
socorros em caso de afogamento, inundac;oes, desabamentos, 
acidentes em geral, catastrofes e calamidades publicas; (grifo do autor) 

( ... ) 

Art 30 Os 6rgaos de execugao da Polfcia Militar constituem as unidades 
operacionais da Corporagao e sao de duas naturezas: 

I - ( ... ) 

II- Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, 
que tern a seu encargo miss6es especfficas de sua designagao definidas 
nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 

( ... ) 

Art 36 As unidades e subunidades operacionais de bombeiros terao 
supridas as suas necessidades de material, quer diretamente pelo 6rgao do 
corpo de Bombeiros, quer pelos 6rgaos de apoio da Corporagao e suas 
necessidades de pessoal pelo 6rgao proprio da Polfcia Militar. 

( ... ) 

Art. 40. 0 Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de diregao, 6rgaos 
de apoio e 6rgaos de execugao. 

( ... ) 
Art 41. Os 6rgaos de diregao do corpo de Bombeiros comp6em o Comando 
do Corpo de Bombeiros, que compreende: 

I - Comandante; 



II - Estado-Maior; 

Ill- Ajudancia; 

IV- Divisao de Administrayao e Finanyas; 

V- Centro de Operay6es de Bombeiros (COBOM); 
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VI - Comissao Especial para o trato de assuntos de prevencao e combate a 
incendios florestais. 

( ... ) 

§3°. 0 Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e assim organizado: 

a) Chefe do Estado-Maior; 

b) 1a Seyao (BM/1): assuntos relativos ao pessoal e legislayao; 

c) 2a Seyao (BM/2): assuntos relativos a informay6es; 

d) 3a Secao (BM/3): assuntos relativos a operay6es, ensino e instrucao; 

e) 4a Seyao (BM/4): assuntos relativos a logfstica e a estatfstica; 

f) sa Secao (BM/5): assuntos civis; 

g) 6a Secao (BM/6): assuntos relativos ao planejamento administrativo e 
oryamentacao; 

h) 7a Secao (BM/7): assuntos de seguranca contra incendios e de 
explos6es e suas consequencias; 

( ... ) 

(PARANA, 1976). 

Como pode-se verificar acima, a prevenc;ao de incendios e responsabilidade 

do Corpo de Bombeiros do Parana. A atividade de investigac;ao das causas de 

incendio, com o foco na prevenc;ao, tambem e de sua competencia. Muito bern 

fundamentada e debatida na Monografia apresentada pelo Major QOBM Carlos 

Ferreira Nascimento que cita o artigo 74 da Lei n° 6774 de 1.976 (LOB). Nascimento 

define como de competencia residual do Corpo de Bombeiros a emissao de 

pareceres tecnicos e a realizac;ao de perfcias de incendios, visando a melhoria das 

ac;6es de prevenc;ao. 
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4 0 SERVICO PUBLICO E A QUALIDADE 

"Excelencia e uma habilidade que se conquista com treinamento e pratica. 
N6s somos aquila que fazemos repetidamente. 

Excelencia, en tao, nao e urn a to e sim urn habito." 
Platao 

4.1 0 SERVI<;O PUBLICO 

Para poder-se entender o servic;o publico, deve-se antes observar as origens 

mais remotas de como os homens se organizavam, instituindo urn poder central para 

que os dirigisse, criando normas, constituindo autoridades, representatividades e 

outros. 

Esse era o nascimento do Estado, que hoje possui o mesmo nome, mas 

pela propria evoluc;ao da historia, alem das originarias atividades, teve a 

necessidade de criar tambem as instituic;oes estatais. A estas instituic;oes deu-se o 

nome de servic;o publico. 

Atualmente, entende-se par Servic;o Publico o servic;o prestado par 

organizac;oes estatais, entidades publicas e organismos governamentais cujo 

objetivo e a execuc;ao dos servic;os essenciais do Estado, que sao prioritarios, 

exclusivos e indispensaveis para a realizac;ao do "bern comum", sua finalidade 

precfpua. 

A noc;ao de servic;o publico se trata de verdadeira demarcac;ao do ambito de 

incid€mcia do Direito Administrativo nas atividades estatais. E o servic;o publico 

campo proprio de atuac;ao do Estado em que a intervenc;ao de particulares e 

meramente acessoria ou substitutiva e so se da mediante condic;oes muito 

especfficas2
. Segundo Medauar (1992; p. 101), o conceito de servic;o publico nasce 

justamente para determinar a separac;ao entre direito publico e privado, distinc;ao 

esta que remonta a fase absolutista. 

2 
• '"Servigo Publico' e tema classico do Direito Administrativo, que nao encontra paralelo no 

direito privado e tern sido indicado, dentre outros, como prova de nao dependemcia do Direito 
Administrativo ao direito privado." MEDAUAR, Odete. Servil;o Publico. In Revista de Direito 
Administrativo. 189. Julho-setembro. 1992. p. 100. Referido comentario demonstra que a 
nogao de servigo publico da azo a separagao dos regimes juridicos incidentes sobre uma 
determinada atividade. lsso demonstra que a separagao entre as atividades publicas e 
privadas tern uma marcante utilidade pratica. 
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Como advento da chamada Teoria do Servic;o Publico, a noc;ao adquiriu os 

contornos do Estado do bem-estar social, passando a se consubstanciar em uma 

obrigac;ao de prestar atribufda ao Estado, sendo urn dever e nao urn direito3
. 

0 servic;o publico e bastante diferente dos servic;os comuns prestados pelas 

empresas privadas ou pelos prestadores autonomos, vez que esta subordinado ao 

coletivo, portanto, urn interesse maior que o interesse individual de cada cidadao. 

Assim, o Estado, par criterios jurfdicos, tecnicos e economicos, define e 

estabelece quais os servic;os deverao ser publicos ou de utilidade publica, e ainda se 

estes servic;os serao prestados diretamente pela estrutura oficial ou se serao 

delegados a terceiros. 

Naturalmente alguns servic;os nao poderao ser delegados a terceiros pela 

sua complexidade ou vinculac;ao direta com a administrac;ao publica, entretanto, 

outros tipos de servic;os nao devem ser prestados diretamente e, par consequ€mcia, 

sempre sao transferidos a iniciativa privada, contudo, obedecidas certas condic;6es e 

normas. 

Os servic;os publicos, propriamente ditos, sao aqueles prestados diretamente 

a comunidade pela Administrac;ao depois de definida a sua essencialidade e 

necessidade. Assim sao privativos do Poder Publico, ou seja, s6 a Administrac;ao 

Publica deve presta-los. Par exemplo, a preservac;ao da saude publica e os servic;os 

de polfcia. 

A lei tambem define como essenciais alguns tipos de servic;os, que nem 

sempre sao servic;os publicos, mas que, sendo essenciais a coletividade, poderao 

sofrer algum tipo de intervenc;ao do poder publico. 

Sao servic;os essenciais, assim definidos pela Lei n.0 7.783/89, os servic;os 

os de agua, energia eletrica, gas, combustfveis, saude, distribuic;ao de 

medicamentos e alimentos, funerario, transports coletivo, captac;ao e tratamento de 

esgoto, tratego aereo, compensac;ao bancaria e outros. 

3 Esta e a noc;ao de DUGUIT, apresentada por MEDAUAR, Odete. Servk;o Publico. In Revista 
de Direito Administrative. 189. Julho-setembro. 1992. p. 101. 
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4.2 HISTORICO DA QUALIDADE 

Desde o inlcio da hist6ria a sociedade humana depende da qualidade, e a 

adaptac;:ao humana ao habitat natural baseou-se em duas areas principais: 

- A sensibilidade humana - os sentidos humanos sao utilizados para julgar a 

qualidade dos produtos e servic;:os naturais. 0 resultado e uma especie de "inspec;:ao 

de entrada" anterior ao uso. 

- Lic;:oes aprendidas - a experiencia do passado e condensada em lic;:oes 

aprendidas que sao transmitidas de gerac;:ao em gerac;:ao. 

Apesar de tudo isso as sociedades primitivas viveram precariamente, e o 

tempo de vida sempre foi reduzido devido a uma serie de dificuldades. Com o passar 

do tempo, para suprir essas dificuldades, as sociedades primitivas criaram auxllios 

artificiais para suas capacidades flsicas e mentais, como: 

- divisao de trabalho; 

- formas de comunidade; 

- abrigos artificiais; 

- ferramentas, armas etc. 

Em decorrencia disso houve urn crescimento do comercio, da ciencia e da 

tecnologia, tendo como consequencia sociedades industriais modernas, onde se 

vive mais, e, variadamente, Ionge de perigos naturais, porem sujeitos a riscos 

resultantes de sua propria engenhosidade. 

Algumas vezes os produtos e servic;:os falham, trazendo consequentes 

interrupc;:6es na continuidade, que sao custosas e irritantes. 

Alguns desses produtos e servic;:os contem ameac;:as a seguranc;:a e a saude 

humana, bern como ao seu meio ambiente. 

A extensao de tais falhas e ameac;:as ao bem-estar humano depende da 

qualidade colocada nesses produtos e servic;:os artificiais. 

No inlcio do seculo, a procura por produtos e servic;:os era maior do que suas 

disponibilidades no mercado. 

Estudando a hist6ria de Henry Ford constata-se que ele dizia que qualquer 

pessoa poderia ter urn carro, desde que fosse Ford preto. Ora, com isto ele dava a 

entender ao consumidor que se quisesse levar tudo bern, senao, deixa que outro 

compra. Nem de leve pensava-se nas vontades e desejos dos clientes. 
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A qualidade era assegurada apenas pela inspec;ao final, que consistia em 

separar os produtos bons dos maus, os defeituosos dos que nao tinham defeitos. 

Por volta de 1924, urn ffsico interessado na aplicac;ao da estatfstica aos 

problemas da qualidade industrial, de nome W. A. Shewhart, desenvolveu urn 

controle de qualidade estatfstico (CQE) com a aplicac;ao do grafico de controle. 

Como Dr. Shewhart, trabalhavam o Dr. Edwards Deming eo Dr. Joseph M. 

Juran. 

Em seu trabalho monografico, Silva resume a contribuic;ao de Deming e 

Juran para o processo da qualidade: 

0 Dr. Deming desenvolveu as ideias de Shewhart, dando-lhes um conteudo 
mais pratico e ampliando os seus conceitos, visando um controle estatistico 
da qualidade, statistical quality control - SQC, aplicavel ao nfvel tecnico e 
operacional de producao. 

( ... ) 

De forma semelhante, o Dr. Juran, desenvolveu o controle de qualidade 
total, total quality control - TQC, que estendeu os conceitos de qualidade a 
toda empresa, desde o nfvel institucional, passando pelo nfvel gerencial e 
abrangendo todo pessoal de escrit6rio e operariado". (SILVA, 1994. p 15-
16) 

Em 1950, logo ap6s o termino da guerra, o Dr. Deming realizou conferencias 

no Japao sobre controle de qualidade, para engenheiros e administradores. A partir 

dessa epoca o CQE tornou-se moda nas fabricas japonesas. 

0 entusiasmo foi tanto que em 1951 foi oferecido o 1 o premio Deming de 

qualidade, na 1 a Conferencia Anual sobre CQ no Japao. Esse premio e oferecido 

anualmente para pessoa ou pessoas que tenham contribufdo para a disseminac;ao e 

desenvolvimento das teorias relacionadas a CQ e tambem a empresa que tenha 

conseguido desempenho excepcional no campo do CQ. 

Pesquisando sobre o premio Deming, encontra-se seu hist6rico no web site 

do proprio Dr. Deming: http://deming.eng.clemson.edu/pub/den/deming_map.htm 0 

premio e entregue pelo primeiro ministro japones, daf sua importancia. 

Esse premio foi instituido pela Uniao Japonesa de Cientistas e Engenheiros, 

Japanese Union of Scientists and Engineers - JUSE. 

Em 1954 foi a vez do Dr. J.M. Juran ir ao Japao, onde organizou seminarios 

para administradores de nivel principal e intermediario, explicando-lhes as fungoes 

que precisavam desempenhar na promoc;ao das atividades de CQ. 

Cumpre neste momenta ressaltar, que os hoje festejados, como gurus do 

controle de qualidade, qualidade total, Drs. Shewhart, Deming, Juran, Feingenbaun, 
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antes de introduzirem esta filosofia empresarial no Japao, tentaram implanta-la nos 

EUA, nao obtendo, no entanto, o sucesso esperado. 

No Japao, suas tecnicas de gestao pela qualidade foram aceitas como 

salvadoras do cenario industrial japones, que produzia a custos altos produtos e 

servigos de baixlssima qualidade. 

Essas tecnicas foram adaptadas ao modo de vida oriental, a sua paciencia e 

sensibilidade para aprender, melhorar e inovar. 

Hoje, o Japao e, sem duvida alguma, a grande fonte exportadora da filosofia, 

das doutrinas, das tecnicas de gestao pelo controle de qualidade total, tanto na area 

de produtos quanta na de servigos. 

Foram esses gurus e suas teorias revolucionarias de qualidade que 

influenciaram o nascimento do parque industrial japones do p6s-guerra, competitive, 

avangando no domlnio de mercados internacionais, chegando ate nossos dias como 

urn dos "grandes do mundo". 

4.3 EVOLU<;AO DO CONCEITO DE QUALIDADE 

Observa-se que o conceito evoluiu. Ate o inlcio da 28 Grande Guerra 

Mundial as empresas contentavam-se com o controle dos produtos ou servigos, 

baseando-se na inspegao final. Separavam os bans dos defeituosos. A simples 

inspegao era satisfat6ria para assegurar qualidade. 

Com a 28 Guerra Mundial a produgao em massa era urn processo normal, e, 

a ferramenta estatrstica passou a ser utilizada para o controle da qualidade. 

Ap6s a 28 Guerra, a concorrencia entre as empresas ganha vulto, o cliente 

passa a ser exigente, querendo muito valor par pouco dinheiro. 0 conceito evolui 

para a garantia da qualidade, adequagao e conformidade dos produtos com os 

requisitos do cliente. 

0 proximo passo foi a qualidade total, onde tudo que e desenvolvido na 

organizagao, passando pelas atividades de cada funcionario, tern que ter qualidade. 

Ha o comprometimento de cada funcionario com o produto ou servigo, com o cliente 

e a empresa. 
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Finalmente fechando a era da qualidade, a decada de 80 e marcada pela 

gestao estrategica da qualidade, onde o cliente define o que ocorre dentro da 

empresa, "o que fazer" e a area intern a "como fazer". 

A EQUIPE GRIFO (1994), define o termo Gestao estrategica da seguinte 

maneira: 

0 termo Gestao Estrategica origina-se no fato de que a responsabilidade 
pela qualidade e de todos, mas come9a no Nfvel Estrategico da empresa, 
onde esta situado o n° 1, que determina, atraves de uma Polftica, quais as 
diretrizes que a organiza9ao deve seguir para alcan9ar, manter e aprimorar 
os nfveis da qualidade desejados.(Equipe Grifo, 1994) 

A exemplo do premio Deming do Japao, existem, nos EUA, o premio 

Shewhart e o premio Lancaster, altamente concorridos por empresarios e empresas 

americanas, pois eles atestam o grau de qualidade dos produtos gerados pelas 

organizagoes vencedoras. 

Esses premios sao oferecidos pela Sociedade Americana para o Controle de 

Qualidade - American Society for Quality Control - ASQC, que e a principal 

organizagao que ap6ia o desenvolvimento da qualidade nos EUA. 

Na Europa a organizagao equivalente a JUSE japonesa e a ASQC 

americana, denomina-se Organizagao Europeia para a Qualidade European 

Organization for Quality - EOQ, que reune todas as organizagoes ligadas a 
qualidade em cada urn dos paises da Europa. 

Em nivel internacional encontra-se a Organizagao lnternacional para 

Normalizagao - International Organization for Standartization ISO, com sede em 

Genebra - Suiga, cuja finalidade e elaborar normas internacionais que representem e 

traduzam o consenso dos diferentes paises do mundo. 

0 Brasil e signatario da ISO atraves da ABNT. 

A serie de normas IS0-9000 e urn conjunto de cinco normas relacionadas 

com gestao e garantia da qualidade. Estas norm as estao em vigor desde 1987, 

embora sua elaboragao pelo ISOTC 176 (Technical Commitee 176) tenha ocorrido 

em 1980, ano de criagao do referido comite que foi o primeiro sobre qualidade na 

ISO. 

As normas IS0-9000, identificadas como normas brasileiras, tern a sigla 

NBR 19000, e estabelecem orientagoes, recomendagoes, diretrizes para escolha e 

uso das normas. 
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A ISO 9001 - NBR 19001 - e urn modelo para garantia da qualidade em 

projeto, desenvolvimento, produc;ao, instalac;ao e assistencia tecnica. 

A ISO 9002 - NBR 19002 - e urn modelo para garantia da qualidade em 

produc;ao e instalac;ao. 

A ISO 9003 NBR 19003 - e urn modelo para garantia em inspec;ao e 

ensaios finais. 

Finalmente a ISO 9004 - NBR 19004 - e a norma que estabelece como deve 

ser a gestao da qualidade na empresa. E urn guia geral para todas as organizac;oes. 

Atualmente as normas ISO 9001, 9002 e 9003, que passaram par uma revisao no 

ana de 2.000, foram concentradas em uma (mica norma, denominada ISO 9001-

2000. 

De acordo com Almeida (1995), conforme demonstrado no Quadro 1, uma 

serie de fatores sao relevantes para 0 "despertar" do cliente em relac;ao a qualidade. 

A analise foi realizada levando-se em considerac;ao os varios perlodos da evoluc;ao 

da sociedade a partir da 2a Guerra Mundial. 

Hist6ricos • Ambiente de mercado p6s-Segunda Guerra Mundial 
Tecnol6gicos • Revolu<_;:ao na comunica<_;:ao atraves da telematica 

(telecomunica<_;:6es + informatica) 

Macroeconomicos • Globaliza<_;:ao da economia 
• Economia de blocos 
• Pressao sabre barreiras economicas 

Politicos • Fim dos ciclos da ditadura 
• Fim da guerra-fria 

Socia is • Cidadania 
• Sensa de direitos 
• 0 "despertar" ecol6gico 

Microeconomicos • Oferta maior 
• Aumento da competi<,;:ao 
• lnfluencias de empresas world-class 

BRASIL(Fatores Especfficos) • Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) 
• C6digo de Defesa do Consumidor 
• Entidades de Defesa do Consumidor 
• Premia Nacional da Qualidade (PNQ) 

QUADRO 01- FATORES INFLUENTES PARA 0 "DESPERTAR" DO CLIENTE 
FONTE: Almeida (1995, p. 66) 
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4.4 CONCEITOS FUNDAMENTAlS DA EXCELENCIA EM GESTAO 

0 Modelo de Excelencia da Gestao - MEG esta alicerc;ado sabre urn 

conjunto de conceitos fundamentais e estruturado em criterios e requisitos inerentes 

a Excelencia em Gestao. 

Os Fundamentos da Excelencia expressam esses conceitos reconhecidos 

internacionalmente e que sao encontrados em organizac;6es lfderes de Classe 

Mundial. Alem disso, o MEG utiliza o conceito de aprendizado e melhoria continua, 

segundo o ciclo de PDCL (Plan, Do, Check, Learn), ou, traduzindo para a realidade 

brasileira Campos (1992), define PDCA como: P- planejamento, D- execuc;ao, C

verificac;ao ou controle e A - atuac;ao corretiva. Este modelo sera abordado com 

maior propriedade no proximo capftulo. 

A seguir, define-se os conceitos de cada fundamento, acompanhados de 

uma explicac;ao de como sao colocados em pratica nas organizac;6es consideradas 

de alto desempenho, segundo a Fundac;ao Nacional da Qualidade em sua edic;ao: 

Conceitos Fundamentais da Excelencia em Gestao, 2006. 

1 . Pensamento Sistemico: Entendimento das relac;6es de 

interdependencia entre os diversos componentes de uma organizac;ao, 

bern como entre a organizac;ao e o ambiente externo. 

2. Aprendizado Organizacional: Busca e alcance de urn novo patamar de 

conhecimento para a organizac;ao por meio da percepc;ao, reflexao, 

avaliac;ao e compartilhamento de experiencias. 

3. Cultura de lnovac;ao: Promoc;ao de urn ambiente favoravel a 
criatividade, experimentac;ao e implementac;ao de novas ideias que 

possam gerar urn diferencial competitive para a organizac;ao. 

4. Lideranc;a e Constancia de Prop6sitos: Atuac;ao de forma aberta, 

democratica, inspiradora e motivadora das pessoas, visando o 

desenvolvimento da cultura da excelencia, a promoc;ao de relac;6es de 

qualidade e a protec;ao dos interesses das partes interessadas. 

5. Orientac;ao por Processes e lnformac;oes: Compreensao e 

segmentac;ao do conjunto das atividades e processos da organizac;ao 

que agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a tomada 

de decis6es e execuc;ao de ac;6es deve ter como base a medic;ao e 
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analise do desempenho, levando-se em considerac;ao as informac;6es 

disponfveis, ah3m de incluir os riscos identificados. 

6. Visao de Futuro: Compreensao dos fatores que afetam a organizac;ao, 

seu ecossistema e o ambiente externo no curta e no Iongo prazo. 

7. Gera~ao de Valor: Alcance de resultados consistentes pelo au menta de 

valor tangfvel e intangfvel de forma sustentada para todas as partes 

interessadas. 

8. Valoriza~ao das Pessoas: Criac;ao de condic;6es para que as pessoas 

se realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho 

par meio do comprometimento, do desenvolvimento de competencias e 

de espac;os para empreender. 

9. Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado: Conhecimento e 

entendimento do cliente e do mercado, visando a criac;ao de valor de 

forma sustentada para o cliente e, conseqOentemente, gerando maior 

competitividade nos mercados. 

10. Desenvolvimento de Parcerias: Desenvolvimento de atividades em 

conjunto com outras organizac;6es, a partir da plena utilizac;ao das 

competencias essenciais de cada uma, objetivando beneffcios para 

ambas as partes. 

11. Responsabilidade Social Atuac;ao que se define pela relac;ao etica e 

transparente da organizac;ao com todos os publicos com os quais ela se 

relaciona. Refere-se tambem a inserc;ao da empresa no desenvolvimento 

sustentavel da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais 

para gerac;6es futuras; respeitando a diversidade e promovendo a 

reduc;ao das desigualdades sociais como parte integrante da estrategia 

da organizac;ao. 

Par meio de urn processo de aprendizado sistemico, que inclui a atuac;ao do 

Comite Tecnico de Criterios de Avaliac;ao e a realizac;ao de F6runs Empresariais, a 

FNQ (Fundac;ao Nacional da Qualidade) atualiza regularmente os Fundamentos da 

Excelencia. 

Nao existe aprendizado sem medic;ao dos resultados atuais. E sem 

aprendizado nao existe lnovac;ao e melhoria. Sem inovac;ao e melhoria nao existe 

adaptac;ao. Sem adaptac;ao nao ha sobrevivencia. 
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Mesmo para ficar no mesmo Iugar as organizag6es tern que Decidir mais 

rapido e aprender mais em menos tempo. A busca pela excelencia e uma estrategia 

importante para isso. 

4.5 A QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO 

A Constituigao Federal de 1988, no caput do artigo 37, define que a 

Administragao publica, em geral, deve obedecer aos princlpios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia, bern como aos demais itens 

pastas. 

Analisando-se estes princlpios, pode-se dizer que estao estabelecidos ali, 

parametros de qualidade bastante eficientes se seguidos a risca. 

Sublinhado isto, restabelecendo o foco ao instrumental organizacional do 

Estado, que para cada atividade desenvolvida cria urn 6rgao, urn departamento, uma 

entidade; enfim, oferece em contrapartida urn ente "apto" a desempenhar as 

inerentes tarefas; executar as fungoes capazes de tornar efetiva a prestagao do 

servigo. Notadamente, esta fungao estatal encerra todos os caracteres do direito 

administrativo, porem, como dito anteriormente, esta obrigatoriamente relacionada a 

todas as areas de atuagao geral do Estado, ou seja, de seus entes. Oaf porque, nao 

pode o servigo publico romper o elo estabelecido com os princlpios consagrados 

pela Constituigao Federal, sob pena de estar nao s6 agindo com ilegalidade, mas 

tambem, de estar desestabilizando todo o sistema de respeitabilidade hierarquica. 

Carmo4
, em seu artigo "Servigo publico: exigencia de qualidade e eficiencia 

'versus' adversidades do sistema", destaca: 

( ... ) lembramos que, a Administrac;ao Publica nao e mero aparato de 
sustentac;ao de um determinado governo, e sim, em primeiro plano, e uma 
instituic;ao regrada e regulamentada; capaz de existir independentemente do 
governo, ate porque, o ente Estado e impessoal. E de tal maneira, fundou
se e instituiu-se a Teoria do 6rgao, aquela em que a pessoa jurfdica nao se 
confunde com seus 6rgaos gestores, sendo estes sem personalidade 
jurfdica, mas, que devem funcionar coerentemente, organicamente 
saudaveis, sob pena de causar a falencia do sistema como um todo. 

4 Carmo, Suzana J. de Oliveira, Funcionaria do Tribunal de Justi<.;a de Sao Paulo, Especialista em 
Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional - ESDC/SP; Especialista em 
Direito Processual Civil pela Coordenadoria Geral de Especializa<.;ao, Aperfei<.;oamento e Extensao da 
Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo-COGEAE-PUC/SP; e P6s-Graduada em Semi6tica 
Psicanalftica Clfnica da Cultura, tambem pela COGEAE-PUC/SP. Disponfvel em 
http:/ jwww.direitonet.eom.br/artigos/x/15/28/1528/, acessado em 20/03/2008. 
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E, e justamente sabre esta questao, que incide o "Principia da Eficiencia", 
que pode tambem ser entendido nao como principia, mas sim como 
finalidade e resultado, como meta atingida em virtude de uma causa. Pode 
ainda, ser desmembrado, e feito isto, encontraremos outras variantes, 
elementos importantes e imprescindfveis a gestao e qualidade do servico 
publico, tais como: qualidade, celeridade, simplificacao. 

0 proprio C6digo de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078/90, em seu artigo 

22, estabelece que: 

Art. 22 Os 6rgaos publicos, por si ou suas empresas, concessionanas, 
permissionckias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, sao 
obrigados a fornecer servicos adequados, eficientes, seguros e, quanta aos 
essenciais, continuos. (BRASIL, 1.990) 

Em suma, o servic;o publico, qualquer que seja, deve pautar-se par princfpios 

basicos; capazes de doar-lhe substancialidade e eficacia, inclusive, com inserc;ao de 

valores em infra-estrutura, mitigando o grau de exposic;ao (fisica e moral) de seus 

agentes e servidores; pais, s6 assim, podera atender com "eficiencia" as 

necessidades coletivas, bern como as individuais. Eis urn "dever-poder" do Estado, 

porque e correlacionado com a supremacia do interesse publico. 

4.6 0 SERVICO DE BOMBEIRO FRENTE A OPINIAO PUBLICA 

A Pesquisa do IBOPE Solution para Revista Selec;6es indicou marcas de 

confianc;a em 20055
. 0 estudo apontou tam bern as profiss6es, instituic;6es e 

personalidades mais confiaveis segundo o publico leitor da revista. 

De abrangencia nacional, a pesquisa, realizada em marc;o de 2005, com 

1.000 leitores da revista, indicou as marcas que inspiram maior confianc;a para os 

entrevistados em 49 categorias. 

No resultado da pesquisa, segundo o lnstituto IBOPE, bombeiros, pilotos de 

aviao, professores e dentistas lideraram o ranking das profiss6es mais confiaveis. 

5 IBOPE Solution. Pesquisa Marca. Publicada em 02/09/2005. Disponfvel em 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servleUCalandraRedirect?temp=5&proj=PortaiiBOPE&pub= 
T&db=caldb&comp=Marca&docid=ADD 1998FOFF57 40C8325706C004AC2A4, acessado em 
25/02/2008 
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Na mesma linha, o jornal Gazeta do Povo tambem realizou pesquisa de 

opiniao quanta a desconfianc;a6 que foi publicada na edic;ao de 13 de janeiro de 

2008. 

0 autor da materia da Gazeta do Povo faz os seguintes comentarios em 

relac;ao aos resultados da pesquisa: 

0 Corpo de Bombeiros e os Correios sao, disparados, as duas instituiyaes 
campeas de credibilidade para os curitibanos. Com Indices de confiabilidade 
de 97% e 94%, respectivamente, Corpo de Bombeiros e Correios ficam bern 
a frente da prefeitura de Curitiba - a terceira instituic;ao que a populac;ao 
mais confia , com grau de credibilidade de 70%. Entre as profissoes, os 
bombeiros tambem aparecem como os mais confiaveis, seguido dos 
professores e enfermeiros. (BEDA, 2008, p. 13) 

A seguir, as FIGURAS 2 e 3, capias des originais da materia, demonstram 

os resultados da pesquisa. 

6 BEDA, Rhodrigo. Alta Desconfianc;a. Jorn.al Gazeta do Povo, n° 28.554, Caderno Parana. 
Publicada na edi"c;ao do dia 13 de janeiro de 2008, pagina 13. 
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0 aplauso facil da populac;ao nao e suficiente para que numa auto-analise 

crltica, quanta a qualidade, a instituic;ao deite-se nos louros da vit6ria. No geral o 

sensa comum e que os trabalhos exercidos pelos bombeiros sao bans, mas, para 

este autor, os profissionais da area devem entender que tern muito a ser melhorado 

para se atingir nlveis de qualidade realmente excelentes. Para isto, a implantac;ao de 

controles de qualidade em todos os servic;os e em todos os nlveis de pessoal e 
imprescind I vel. 

Na mesma reportagem do jornal Gazeta do Povo, a cientista polltica Luciana 

Veiga, da UFPR, considera que: "a credibilidade dos bombeiros reside no imaginario 

positivo que a profissao tern. Quem salva vidas e her6i". 

Essa observac;ao vern ao encontro do pressuposto colocado inicialmente par 

este autor, na introduc;ao do presente trabalho cientlfico. 
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5 CONTROLE DE PROCESSOS 

Werkema (1995) define processo como: 

Uma combinac;:ao dos elementos, equipamentos, insumos, metodos ou 
procedimentos, condic;:oes ambientais, pessoas e informac;:oes do processo 
ou medidas, tendo como objetivo a fabricac;:ao de um bem ou fornecimento 
de um servic;:o.(WERKEMA, 1995, p. 6) 

Uma organizagao pode ser visualizada e caracterizada como urn processo, e 

dento dela pode-se perceber a existencia de conjuntos processuais menores, que 

compoem o fluxo de produgao de bens ou o fornecimento servigos, que exigem 

acompanhamento constante. 

Tal acompanhamento, ou controle de processo para Campos (1992) e 

definido como: 

( ... ) a essencia do gerenciamento em todos os nfveis da empresa. 0 
primeiro passo no entendimento do controle de processo e a compreensao 
do relacionamento causa-efeito sempre que ocorre (efeito, fim, resultado) 
existe um conjunto de causas (meios) que podem ter influenciado. 
Observando a importancia da separac;:ao das causas de seus efeitos no 
gerenciamento e como n6s temos a tendencia de confundi-los, japoneses 
criaram o diagrama de causae efeito.(CAMPOS, 1992, p. 17) 

A gestao dos processos, nas organizagoes, exige a definigao de itens de 

controle e de verificagao: sao caracterfsticas utilizadas para avaliar os desejos 

subjetivos dos clientes transformando-as em grandezas mensuraveis de satisfagao, 

de conhecimento de todas as pessoas e da organizagao. 

A Figura 4 apresenta a representagao grafica de urn diagrama de causa e 

efeito. 0 diagrama representa urn processo, com urn conjunto de causas capaz de 

produzir urn determinado efeito; no caso das empresas ou instituigoes, o produto ou 

servigo destinado ao cliente interno ou externo. Para que urn efeito supere as 

expectativas do cliente, e necessaria uma gestao de processos com qualidade. 

Este diagrama e conhecido, tambem, como 6M, pois, em sua estrutura, 

todos os tipos de problemas podem ser classificados como sendo de seis tipos 

diferentes: 

• Metodo • Materia-prima 

• Mao-de-obra • Maquinas 

• Medigao • Meio ambiente 
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Este sistema permite estruturar hierarquicamente as causas de determinado 

problema ou oportunidade de melhoria, bern como seus efeitos sobre a qualidade 

dos produtos oferecidos. Permite tambem estruturar qualquer sistema que necessite 

de resposta de forma grafica e sintetica (melhor visualizagao). 

5.1 0 METODO PDCA DE GESTAO DE PROCESSO 

Metodo e uma palavra de origem grega composta pela palavra meta, que 

significa "alem de" e pela palavra hodos, que significa "caminho". Portanto metodo 

significa "caminho para se chegar a um ponto alem do caminho". (CAMPOS, 1992, 

p. 29). 

A preocupagao com o uso de metodos, sejam eles qualitativos ou 

quantitativos, pode ser observada em diversos estudos cientfficos. Para Pereira 

(2004), por exemplo, eles constituem "uma ferramenta de se agruparem resultados e 

obter-se uma melhor compreensao geral acerca de um fenomeno que foi analisado". 
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0 metoda PDCA e utilizado pelas organizac;oes para gerenciar os seus 

processes internes de forma a garantir o alcance de metas estabelecidas, tornando 

as informac;oes como fator de direcionamento das decisoes. 

FIGURA 5- METODO PDCA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 
FONTE: Elaborado pelo Autor, adaptado de CAMPOS (1998, p. 195) 

A Figura 5 demonstra a representac;ao grafica das fases do PDCA, 

correspondendo ao seguinte: 

• 1a FASE -PLAN (planejamento) - nesta fase se definem as metas 

ideais (itens de centrale) do processo analisado, estabelecendo-se os 

metodos para a sua consecuc;ao. 

• 2a FASE - DO (execuc;ao) - esta fase compreende a execuc;ao, 

sendo necessaries a educac;ao e o treinamento das pessoas 

envolvidas, com a execuc;ao efetiva das ac;oes planejadas. 

Paralelamente, as informac;oes geradas no processo sao registradas. 

• 3a FASE- CHECK (verificac;ao)- esta fase tern par objetivo comparar 

a execuc;ao, a partir dos dados registrados, com o planejamento. Aqui 

se pede notar se os resultados propostos inicialmente foram ou nao 

alcanc;ados. 
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• 4a FASE - ACTION (ac;ao corretiva) - a partir dos resultados 

alcanc;ados, tem-se dois caminhos distintos a seguir: se a verificac;ao 

mostrou que nao foi posslvel atingir os resultados propostos, deve-se 

partir para o estudo de ac;oes corretivas e a seguir retomar o metoda 

PDCA; porem, se os resultados propostos foram atingidos, deve-se 

entao padronizar o processo, assegurando assim sua continuidade. 

0 metoda pode ser utilizado com duas finalidades, conforme apresenta-se a 

5.1.1 Metoda PDCA para manter e melhorar os resultados 

Campos (1992) esclarece as situac;oes de uso desta primeira forma de 

utilizac;ao do PDCA: 

0 ciclo PDCA de controls pode ser utilizado para manuten~;ao do nfvel de 
controls (ou cumprimento das "diretrizes de controls"), quando o processo e 
repetitivo e o plano (P) consta de uma meta que e uma faixa aceitavel de 
valores e de um metoda que corresponds os "Procedimentos Padrao de 
Opera~;ao". ( ... ) Tambem utilizado nas melhorias do nfvel de controls (ou 
melhoria da "diretriz de controls"). Neste caso, o processo nao e repetitivo e 
o plano consta de uma meta que e um valor definido (par exemplo: reduzir o 
fndice de pe<;as defeituosas em 50%) e de um metoda, que compreende 
aqueles procedimentos pr6prios necessarios para se atingir uma meta. Esta 
meta eo novo "nfvel de controls" pretendido. (CAMPOS, 1992, p. 31) 

Pode-se perceber que o PDCA poderc~ ser utilizado para manter o resultado 

tingido ou na busca de urn resultado melhor. 

5.1.2 PDCA de soluc;ao de problemas: MASP 

MASP - Metodologia de Analise e Soluc;ao de Problemas, e o PDCA, em 

oito etapas, quais sejam: 

• PLAN (planejamento) - inclui quatro etapas, sendo elas: a 

identificac;ao de problemas, a observac;ao do problema, a analise das 

causas e a elaborac;ao do plano de ac;ao. 

• DO (execuc;ao)- esta e a quinta etapa que e a execuc;ao efetiva das 

ac;oes planejadas. 
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• CHECK (verificayao) - e a sexta on de se verifica se o bloqueio foi 

efetivo, ou seja, se a causa do problema foi bloqueada; em caso 

negativo retorna-se a etapa de observa98o. 

48 FASE - ACTION (a9ao corretiva) - aqui estao a 78 e a 88 etapas: a 

padronizayao, que vai prevenir contra o reaparecimento do problema, e a conclusao, 

onde e recapitulado todo o processo de soluyao do problema para melhorias no 

futuro. 

Todo processo de implantayaO de programas de qualidade e demorado, 

exige perseveran9a e engajamento de todos os nlveis da institui9ao. 0 planejamento 

deve ser realizado em Iongo prazo. Quanta mais se demora em iniciar o processo 

maior pode ser a perda futura, podendo resultar, inclusive, na obsolencia da 

i nstitu i9ao. 

No capitulo seguinte sera apresentado o Cicio Completo de Seguran9a 

Contra lncendio, comparando-o com o Cicio PDCA de controle de processo. A 

seguran9a contra incendio, preven9ao e combate, tern processo semelhante de 

desenvolvimento, seu planejamento, execu9ao, controle e corre98o sao definidos em 

fases que serao estudadas e analisadas a seguir. 
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6 0 CICLO COMPLETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS 

A incidencia de incendios acidentais e intencionais ceifa vidas, alem de 

causar a degrada<;ao do meio ambiente e a perda de bens materiais. Tais 

circunstancias, que deixam pessoas sem lar e desempregadas, ocorrem 

constantemente. A perda de vidas, o impacto ao meio ambiente, os danos a 
propriedade e as perdas economicas sao consequencias inequfvocas dos incendios. 

Diante disto e necessaria que a lnstitui<;ao erie condi<;6es que capacitem seu 

profissional a localizar a origem do incendio, a determinar sua causa provavel, a 

identificar os primeiros materiais que queimaram e a fonte de igni<;ao. Com estas 

informa<;6es sera possfvel criar um modelo de desenvolvimento do incendio que 

podera implementar o ciclo de seguran<;a de incendio, oferecendo subsfdios para 

eventuais altera<;6es na legisla<;ao, nos sistemas de preven<;ao e nas tecnicas e 

taticas de combate a incendio. Alem de possibilitar o fechamento do ciclo de 

seguran<;a de incendio, a atividade de investiga<;ao das causas de incendio, sem 

prejufzo das atividades constitucionais atribufdas a Polfcia Cientffica, podera auxiliar 

inclusive o Poder Judiciario, na forma<;ao de jufzo de valor se o fogo foi o resultado 

de uma causa acidental ou intencional. 

0 Cicio completo de seguran<;a contra incendio, representado na Figura 6, e 

composto par quatro fases: fase normativa, fase passiva, fase reativa ou ativa e fase 

i nvestigativa. 

FIGURA 6- DIAGRAMA DO CICLO COMPLETO DE SEGURAN<;A CONTRA INCENDIO 
FONTE: 0 autor (2008) 
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A fase normativa compreende as normas que regulam os sistemas e 

dispositivos de seguranga que sao elaboradas, estudadas, interpretadas e 

comentadas, segundo uma visao aplicada daquilo que o Corpo de Bombeiros 

entende que deva ser objeto de seu conhecimento, acompanhamento e fiscalizagao. 

Dizem respeito tanto a definigao do conteudo normativo que ira orientar a concepgao 

e 0 dimensionamento dos sistemas de seguranga, quanta a padronizagao dos 

procedimentos nas analises de projetos e realizagao de vistorias - o que, e como 

analisar e vistoriar - assim como tambem a propria padronizagao de apresentagao 

dos projetos. 

Na fase passiva as concepg6es normativas saem de uma situagao abstrata, 

para ganharem forma em projetos preventivos e se concretizarem na execugao da 

obra. E nesta fase que e desenvolvida a atividade de exame de projeto e realizagao 

de vistorias. 

A fase reativa ou ativa compreende na utilizagao e funcionamento dos 

sistemas e dispositivos instalados conforme planejamento e aprovagao pelo Corpo 

de Bombeiros. Os sistemas sao utilizados pelos usuarios e bombeiros, tanto em 

carater de treinamento, quanta em situagao real. 

Na fase investigativa os sinistros ocorridos serao investigados e analisados, 

com a finalidade de se avaliar o comportamento e o desempenho de todas as partes 

envolvidas no processo, em todas as fases do ciclo operacional, desde a concepgao 

das normas, a instalagao, manutengao e funcionalidade dos sistemas de seguranga, 

ate a analise do comportamento e atuagao das equipes de bombeiros e dos pr6prios 

usuarios da edificagao. 

No Corpo de Bombeiros do Parana, a investigagao das causas de incendio e 

uma lacuna dentro das atividades de ciclo completo de seguranga contra incendios 

que ainda precisa ser preenchida. 

Mais importante que a missao de combater incendio e preveni-lo. Antecipar

se ao risco e tamar medidas que o previnam significa diminuir o sofrimento da 

comunidade e contribuir para o crescimento do pals. Entender como os incendios 

acontecem, como evoluem e quais as variaveis que influenciam na sua propagagao, 

bern como os riscos que trazem a vida humana e ao meio ambiente. Para isso a 

investigagao das causas de incendio e fundamental para completar o ciclo das 

atividades de Bombeiro, especialmente as voltadas a prevengao de incendio. 
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Por Iongo tempo, os Corpos de Bombeiros no mundo inteiro tiveram suas 

origens na tarefa de combater incendios. Com a evoluc;ao da sociedade e, 

consequentemente dos centros urbanos, trazendo novas necessidades a populac;ao, 

novas missoes foram incorporadas a esta, passando os bombeiros a atuarem em 

outras areas alem do combate ao fogo, as quais exigiram desses profissionais novas 

conhecimentos. 

Essas diversificac;oes de tarefas com a exigencia de novas conhecimentos 

tecnicos resultaram na diminuic;ao dos treinamentos na area de combate a incendio, 

os quais ficaram concentrados, principalmente, nos cursos de formac;ao. 

Varios estudos monograficos ja foram realizados no sentido de provar a 

legalidade da realizac;ao desta atividade pelo Corpo de Bombeiros. Pretende-se, 

com o trabalho a ser apresentado na conclusao do Curso de Aperfeic;oamento de 

Oficias com especializac;ao em Planejamento e Controle de Seguranc;a Publica, 

abordar a influencia desta atividade na melhoria na qualidade dos servic;os 

prestados. Permitir que, com estas novas concepc;oes, passe-se a ver o resultado 

das pesquisas de opiniao realmente como uma revelac;ao do empenho da lnstituic;ao 

na busca pela excelencia, atraves do estudo e da ciencia a servic;o da comunidade e 

nao apenas como urn servic;o simpatico como ja e por natureza. 

A qualidade no atendimento e urn desafio constante para toda e qualquer 

organizac;ao, e as colunas principais, que sustentam sua existencia e validam seus 

atos, estao fundamentadas em princlpios e processos. A Reengenharia tambem 

recomenda as empresas uma revisao nos processos e seus fundamentos, mas de 

uma forma radical e drastica, ou seja, comec;ar de novo. 
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7 PESQUISA VERSUS INVESTIGA<;AO DAS CAUSAS DE INCENDIO 

A area de pesquisa de incendio e ainda relegada, infelizmente, a urn plano 

secundario, e pouco foi feito nos 95 anos de existencia do Corpo de Bombeiros do 

Parana, onde poucas investigaQ6es foram realizadas. 

0 primeiro obstaculo que se apresenta, no caso do Estado do Parana, e o 

entendimento do significado da palavra pesquisa, que ate hoje suscita debates sem, 

contudo, chegar a urn consenso geral, de qual 6rgao publico e responsavel para a 

realizaQao da investigaQao de incendio, se o Corpo de Bombeiros ou a Polfcia 

Cientffica. 

Varios trabalhos cienUficos foram produzidos nos ultimos anos e a 

comprovaQao se da que a pesquisa da causa de incendio com a finalidade de 

melhoria da prevenQao de incendios e missao do Corpo de Bombeiros, como aborda 

NASCIMENTO em sua Monografia apresentada por ocasiao da conclusao do Curso 

Superior de Polfcia, em Curitiba no a no de 2007. 

Com a falta de uma definiQao clara nesse perfodo, valiosas informaQ6es 

foram perdidas em pesquisas de casos reais de incendios e salvamentos, que 

poderiam contribuir para o progresso tecnol6gico da organizaQao. 

0 Corpo de Bombeiros do Parana, sequer, tern uma a biblioteca tecnica, 

para registro da memoria da organizaQao. Em relaQao a investigaQao de grandes 

catastrofes registradas nao ha nenhum estudo existente, a nao ser os realizados 

individualmente por alguns oficiais que se identificam com a area. Porem tais 

estudos fazem parte de suas bibliotecas particulares. 

Como dito anteriormente, o primeiro ponto a ser esclarecido e definir o 

vocabulo que mais se enquadra na atividade, ou seja, pesquisa ou perfcia. 

0 significado da palavra pesquisa, encontrado no dicionario da lfngua 

portuguesa, de Aurelio Buarque de Holanda Ferreira: 

Pesquisa: [Do esp. pesquisa] S.F.1. Ato ou efeito de pesquisar. 2. 
lndagayao ou busca minuciosa para averiguayao da realidade; investigayao, 
inquiriyao. 3. lnvestigayao e estudo, minudentes e sistematicos, com o fim 
de descobrir ou estabelecer fatos ou princfpios relatives a um campo 
qualquer do conhecimento: pesquisa qufmica, pesquisa arqueol6gica. 
Pesquisa de Mercado. Levantamento, registro, analise ou coleta dos 
fatores relacionados com os problemas de distribuiyao e venda de 
mercadoria ou prestayao de serviyos. Pesquisa de Motivac;ao. A que tem 
par fim conhecer mais em profundidade a reayao psicol6gica do publico a 
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um dado produto, marca, acontecimento ou service. (FERREIRA, 2003, p. 
1 078.) 

Segundo o mesmo autor, o significado da palavra perfcia e: 

Pericia: [Do lat. peritia]. S.F. 1. Qualidade de peritos. 2. Habilidade, 
destreza. 3. Vistoria ou exame de carater tecnico e especializado. 4. 
Conjunto de peritos (ou um s6) que faz essa vistoria: A perfcia esta fazendo 
investigacoes sabre o crime. 5. Conhecimento, ciencia.(FERRERIA, 2003, p. 
1069) 

Camargo Filho definiu bern a diferenc;a entre as palavras definindo com 

muita propriedade a missao do Corpo de Bombeiros quanto a pesquisa das causas 

de incendio, assim se pronunciando: 

( ... ) a partir da definicao, ficam bem claras e precisas as miss6es de cada 
6rgao publico, a Polfcia Cientffica, elabora a perfcia tecnica para analise, 
visando investigacao quanta a causa criminal, essencialmente, enquanto ao 
Corpo de Bombeiros compete a analise da conseqi.iencia, isto e, a origem 
do incendio e sua propagacao, o combate, os danos provocados pelo 
incendio, inclusive para fornecer elementos a comunidade para a acao de 
indenizacao junto as seguradoras, que e a Certidao de Ocorrencia, muito 
solicitada pela populacao para as areas de incendio e salvamento. Portanto 
a missao de pesquisa do Corpo de Bombeiros em um caso de incendio e 
estudar casas reais, de forma minutada e sistematica, com o fim de 
descobrir ou estabelecer fatos ou princfpios relatives ao campo de 
Prevencao e Combate a lncendios. (CAMARGO FILHO, Major PM SP. Sao 
Paulo. 1995) 

Analisando-se a situac;ao no Brasil, constata-se que a situac;ao e ainda mais 

crftica, pois apenas o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e do Estado do 

Espfrito Santo se preocupam em realizar a investigac;ao de incendio. 

Portanto, e importante esclarecer que a Polfcia Cientffica e responsavel pela 

perfcia, que estuda a causa, e o Corpo de Bombeiros e responsavel pela pesquisa 

que corresponde a analise das conseqi.iencias. 

No Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ha pesquisa cientffica de 

incendios e, inclusive, aquela organizac;ao promove cursos de especializac;ao na 

area, ofertando vagas para todos os Corpos de Bombeiros do Brasil. 

A disciplina Pesquisa de lncendio ja esta no currfculo do Curso de Formac;ao 

de Oficiais Bombeiros Militares da Academia Policial Militar do Guatupe, contudo 

ainda nao e dada a devida importancia a disciplina. Ate mesmo pela falta de 

estrutura para a realizac;ao de ensaios e modelos para estudo. E. uma area no Corpo 

de Bombeiros, relegada a urn plano secundario, mesmo sabendo-se de sua 

importancia. Ha, ainda, a barreia polftica e legal, o maior obstaculo a ser vencido, 
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necessitando de convencimento das autoridades quanta a importancia desta 

atividade. 

7.1 FINALIDADE DA PERICIA OU LAUDO PERICIAL. 

Segundo o Manual de Pesquisas de Causas de lncendio do Corpo de 

Bombeiros de Sao Paulo, a causa de urn incendio e uma combinac;ao de fatores: se 

urn combustfvel pos-se a queimar, qual a forma do calor de ignic;ao, a fonte do calor 

de ignic;ao, e, se ha uma pessoa responsavel, por ac;ao ou omissao, pela reuniao de 

todos estes fatores. 

E inconceblvel a falta desse detalhamento na confecc;ao de urn relat6rio de 

incendio, uma vez que frustra a possibilidade do desenvolvimento de medidas 

preventivas, a indicac;ao das tendencias de incidencia e desenvolvimento do fogo, 

alem de prejudicar os dados estatfsticos. 

Conforme o Manual Japones de investigac;ao de causas de incendio, a 

investigac;ao deve ser feita no sentido de se buscar a causa do incendio e tambem 

de se avaliar a conduta operacional do bombeiro na ocorrencia. 

Os beneflcios de uma completa investigac;ao de incendio sao numerosos. A 

investigac;ao de incendios resultara na determinac;ao de: 

1. Local de origem do fogo; 

2. Causa do incendio atraves da identificac;ao do combustive! e da fonte 

de ignic;ao (acidental ou intencional); 

3. Como se deu a propagac;ao do fogo; 

4. Forma de caminhamento das chamas e as caracterlsticas deixadas 

em tipos diferentes de materiais de construc;ao e mobiliarios; 

5. Criac;ao de padr6es de incendio; 

6. Determinac;ao do responsavel pelo inlcio do sinistro; 

7. Adequac;ao de Equipamentos de Protec;ao Individual para atuac;ao 

dos Bombeiros frente as situac;6es encontradas; 

8. Elementos para investigac;ao adicional que nao foi reconhecida na 

hora do fogo; 

9. Adoc;ao de medidas preventivas para os casas estudados. 
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Se a pesquisa e administrada corretamente, o resultado sera urn relat6rio 

bern circunstanciado. Podem ser usadas as informag6es no relat6rio para ajudar na 

determinagao da causa. Tambem e preciso tabular as informagoes para que seja 

possfvel adotar polfticas de prevengao e, consequentemente, reduzir 

significativamente as perdas causadas por incendios. 

Outra utilidade sera de subsidiar o testemunho em jufzo. Na medida em que 

a populagao puder valer-se dos beneffcios da redugao dos premios de seguros 

oriundos de uma adequada protegao a bens m6veis e im6veis, o resultado sera uma 

economia significativa para proprietarios, para a municipalidade e para os neg6cios. 

Uma coisa e certa: quando a incidencia de determinada ocorrencia aumenta, assim 

tambem ocorre com os premios de seguros. 

Conhecendo a causa dos incendios e possfvel adotar polfticas 

prevencionistas evitando novas ocorrencias no futuro. A melhor oportunidade para 

notar evidencias e ajudar no esforga da determinagao da causa, estao na pessoa do 

Bombeiro, que esteve presente a cena do incendio. Sua ligagao e importante na 

cadeia de determinagao se o fogo foi causado por equipamento defeituoso, 

comportamento humano intencional ou nao, ou por outro acidente. 

Em todas as areas tecno-cientfficas, sao necessarias atividades periciais 

para apurar circunstancias e/ou causas relativas a fatos ffsicos reais, com o objetivo 

da busca da verdade real. E tambem uma prova relativa, pois nao existem provas 

absolutas. 

Para a elaboragao da perfcia e nomeado urn profissional experimentado, 

conhecedor de determinado assunto em sua especialidade ou profissao. 

As perfcias podem ser feitas por peritos oficiais, no caso da Polfcia Tecnica, 

por exemplo, ou por perito nomeado pelo juiz. 

Na area de Engenharia, para o perito exercer a profissao, e necessaria que 

o profissional seja legalmente habilitado pelos Conselhos Regionais de Engenharia e 

Arquitetura e Agronomia na sua atribuigao especffica, conforme Leis Federais 

numeros, 5194 de 24 de Dezembro de 1.966 e 5.584 de 26 de Junho de 1.970, que 

regulam o exercfcio profissional, e resolugoes do Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura (CONFEA) numero 218 de 29 Junho de 1.973 e numero 235 de 09 de 

Outubro de 1.975 que regulam atribuigoes. 
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No caso da pesquisa de causas de incendio, o profissional Bombeiro-Militar 

precisa ter habilitac;ao para a realizac;ao deste servic;o. Esta habilitac;ao obtem-se 

com a realizac;ao do curso de Perlcia de lncendios. 

7 .1.1 Modalidades de Perlcias 

Existem varias modalidades de perlcias, conforme se segue: 

• Arbitramento: e uma apurac;ao tecnica do valor pecuniario de bens 

materiais (direitos e obrigac;oes, assim como de remunerac;ao de 

servic;os ou trabalhos controvertidos). Exemplo: perlcia para apurar o 

valor pecuniario de urn projeto arquitetonico em que deve ser levada 

em conta a originalidade do trabalho para definir direitos autorais. 

• Avaliac;ao: determinac;ao tecnica do valor de urn bern. Exemplo: 

avaliac;ao de uma residencia e a determinac;ao tecnica de seu valor, 

analisando todos os elementos constituintes do valor do terreno e das 

benfeitorias. 

• Exame: analise de elementos constitutivos do im6vel ou a ele 

relacionados. Exemplo: exame dos elementos arquitetonicos de uma 

residencia visando a determinac;ao de sua idade aparente. 

• Vistoria: inspec;ao tecnica no local, que permite a total identificac;ao 

do objeto da perlcia, e a complementac;ao de elementos informativos. 

E a visita ao local, com o objetivo de identificar in loco, todos os 

elementos flsicos que servirao para formar uma ideia sabre: 

• valor de urn im6vel; 

• causas de urn sinistro; 

• estado de conservac;ao ou de solidez de urn determinado 

bern imobiliario. 

• Avaliac;ao de lm6veis: as normas que disciplinam a avaliac;ao de 

im6veis no Brasil sao a NB 502 de 1989 - Avaliac;ao de lm6veis 

Urbanos e a NBR 8799, de 1985 - Avaliac;ao de lm6veis Rurais, da 

ABNT- Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas. 
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7.1.2 Finalidade da Pesquisa de lncendio 

Para que Pesquisar? Para aprender como se comporta o fogo, para 

aprender como se comportam os materiais, para melhorar a autoprotec;ao e para 

melhorar os servic;os. 

A pesquisa de incendio e responsabilidade do Corpo de Bombeiros, como 

abordado anteriormente no capitulo 3. Tern como objetivo fornecer subsldios para 

analise e revisao das Normas de Seguranc;a, ligadas as atividades operacionais e a 

propria atividade fundamental, que e a de prevenc;ao de incendios, junto a 

Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas. Tern, ainda, como finalidade a revisao 

de codigos de obras municipais, e normas de prevenc;ao de incendio. 

A pesquisa permite uma avaliac;ao dos sistemas existentes de protec;ao e 

combate a incendios como sinalizac;ao, iluminac;ao de emergencias, extintores, 

sistemas de hidrantes, Gas Carbonico (C02), Po Qulmico Seco, espuma, chuveiros 

automaticos, sistema de nebulizadores, alem da propria protec;ao passiva, tais como 

isolamento vertical e horizontal, constituldos por parede e portas corta fogo, protec;ao 

de estruturas metalicas por tintas e revestimentos ignlfugas, e a resistencia de novos 

materiais de construc;ao civil utilizados para suportar a ac;ao do calor durante os 

incendios, hoje muito empregados em arquitetura de interiores. 

Portanto fica evidente a responsabilidade dos Corpos de Bombeiros na area 

de pesquisa de incendios, para permitir o emprego dos princlpios de qualidade total, 

que e o desenvolvimento e a melhoria constante. 

0 desenvolvimento da pesquisa permite o aperfeic;oamento constante da 

organizac;ao. Avalia os sistemas, o desempenho dos materiais de construc;ao civil, 

dos equipamentos de combate a incendio, favorece o desenvolvimento de novos 

equipamentos e o redimensionamento dos sistemas. Permite a analise do 

comportamento, evoluc;ao e severidade do incendio e dos produtos da combustao. 

Mas, o mais importante, permite a avaliac;ao da propria atuac;ao nas ocorrencias, 

permitindo a correc;ao de procedimentos e a melhoria do servic;o. 
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0 emprego de dados estatfsticos precisos para analise de urn fenomeno, e a 

ferramenta principal para as tomadas de decis6es. Na area de incendio a 

abordagem nao e diferente, e hoje na area de estudos de bases de gest6es de 

qualidade, varios conceitos importantes sao aplicados, tais como, Analise de 

Valores, Just-in-time (JIT), Kanban, Controle Estatfstico do Processo (CEP), User 

Feed Back, Analise Competitiva (Banchmarking), Qualhimetria e Engenharia 

Simultanea. 

Para MONTGOMERY (1996) o Controle Estatlstico do Processo CEPe uma 

das ferramentas de base de Gestao de Qualidade. 

0 ciclo, para que uma legislagao seja implementada, tern como embriao a 

estatrstica. Este ciclo, portanto, obedece as seguintes fases: a estatfstica, a 

pesquisa, a educagao, a normalizagao e finalmente a legislagao. 

A atividade comega com urn banco de dados preciso. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, conforme o Manual de Protegao Contra lncendios da National Fire 

Protection Association, os objetivos do informe de dados de incendio basicamente 

sao: 

1. oferecer o conteudo legal do sinistro, anotando dados oficiais que 

podem ser legalmente requeridos, ao comandante do departamento 

de incendio local. 0 relat6rio informa sobre as propriedades afetadas, 

as causas do incendio, o comportamento dos componentes do ediflcio 

e dos equipamentos de combate, os danos, as vftimas e a atuagao do 

Departamento de Bombeiros; 

2. oferecer informagao aos oficiais e diretores do departamento de 

incendio para se familiarizarem com o que ocorre na sua area de 

responsabilidade. lsto permite avaliar o comportamento das unidades 

que atuaram no incendio, e falar sobre o incidente com conhecimento 

de causa; 

3. proporcionar informagao a diregao dos servigos de incendio sobre OS 

problemas que eles possuem, de modo a permitir estudos das 

tendencias estatfsticas, medir a eficacia das praticas de prevengao e 
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extinc;ao de incendios de uso comum, avaliar o impacto dos novas 

metodos e indicar os aspectos que puderem requerer melhor atenc;ao; 

A base do estudo cientrfico, portanto, e a estatfstica, e em func;ao da 

frequencia inicia-se a pesquisa cientffica, para entao permitir a educac;ao nas 

escolas, comunidades, universidades~ indicando os problemas a serem 

normalizados nos comites, nos 6rgaos publicos municipais, estaduais e federais para 

finalmente ser implementada a legislac;ao. 

Algumas palestras ja foram realizadas por profissionais na area de 

prevenc;ao contra incendios, para transmissao da importancia do levantamento e 

tratamento de dados de incendio, tais como, as palestras realizadas no IV congresso 

Brasileiro de Engenharia de lncendio em 1992, proferida pelo Tenente Coronel do 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Luiz Antonio Tavares de Lacerda e a 

palestra da pesquisadora do lnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas do Estado de Sao 

Paulo S.A, Rosaria Ono, que apresentou como tema "A lmportancia do 

Levantamento e Tratamento dos Dados de lncendio para Reduc;ao de Perdas", 

abordando o modelo de coleta de dados aplicada nos Estados Unidos da America e 

Japao. 
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Para que seja possfvel proper mudanc;a na qualidade do servic;o prestado 

pelo Corpo de Bombeiros no campo da seguranc;a contra incendio, e necessaria 

estabelecer urn ponte de partida. E precise avaliar a situac;ao atual em que se 

encontra a instituic;ao. Para o estabelecimento deste ponte e imperioso analisar 

estatisticamente a atuac;ao da corporac;ao. 

0 Corpo de Bombeiros do Parana esta estruturado em seis Grupamentos de 

Bombeiros e. dais Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes em todo o Estado, 

conforme Figura 7. 
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• zo GB 
~ 3°GB 
~ 4°GB 
D 5°GB 

• 6°GB 
D 1° SGBI 

• zo SGBI 

0 *
" 

FIGURA 7- ARTICULAQAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO EST ADO DO PARANA 
FONTE: Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana 

. 

Foi escolhido o 1° Grupamento de Bombeiros para esta analise pela sua 

atuac;ao e representac;ao numerica na estatfstica geral do Corpo de Bombeiros do 

Parana. 0 1° GB e responsavel pelo atendimento de 25,26%> das ocorrencias de 

incendio no Parana, tern como area de atuac;ao a cidade de Curitiba. 
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TABELA 1 - ESTATISTICA DE INCENDIO EM EDIFICAQAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANA - 2005 A 2007 

Incendio em 
edificac;ao 

(
0/o) 

3230 1764 1450 1483 1888 1190 591 708 12304 

100°/o 

FONTE: 0 autor baseado em dados do SYSBM (Sistema de Registro de Ocorrencias e Estatfstica do 
Corpo de Bombeiros), 2008. 

Sua estrutura operacional e dividida em 11 pastas de bombeiros, sendo 10 

estrategicamente distribufdos entre os 75 Bairros da cidade e urn pasta para 

atendimento exclusive do Aeroporto Bacacheri (lnfraero), conforme Figura 8. 

A populac;ao da cidade de Curitiba, segundo dados do IPPUC (Institute de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), no ana de 2007 foi estimada em 

1.775.840 (urn milhao, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta) 

habitantes, conforms projec;ao estimada pelo IPARDES (Institute Paranaense de 

Pesquisa e Estatfstica)7
. 0 efetivo total do GB e de 402 Bombeiros. Segundo 

recomendac;oes da ONU (Organizac;ao das Nac;oes Unidas) a proporcionalidade de 

Bombeiros para a populac;ao e de urn bombeiro para cada mil habitantes (1:1000). 

Com esses dados e possfvel estabelecer que a cidade de Curitiba tenha uma 

defasagem de 77,36%· do efetivo ideal1 ou seja, 1.373 (mil, trezentos e setenta e 

tres) bombeiros a menos. 

As ocorrencias de lncendio e vistorias preventivas na area do 1° GB, no 

perfodo de 2005 a 2007 apresentaram a seguinte evoluc;ao: 

TABELA 2 - INCENDIOS EM EDIFICAQOES ATENDIDOS PELO 1° GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS- 2005 A 2007 

1 o GB Curitiba 1169 1095 966 1076,67 

FONTE: 0 autor baseado em dados do SYSBM (Sistema de Registro de Ocorrencias e Estatistica do 
Corpo de Bombeiros), 2008. 

7 Dados disponfveis no sftio oficial da cidade de Curitiba em 
http:/ /ippucnet. i ppuc. org. br/Bancoded ados/Co ritiba emdados/Cu ritiba_ em_ dados _Pesq u isa .asp, 
acessado em 02 de maio de 2008. 



FIGURA 8- AREA DE_ATUACAO DO 1 o GB- CURITIBA 
FONTE: 33 Sec;ao do 1° Grupamento de Bombeiros, 2008. 
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A media de incendios ocorridos em Curitiba e de 1.076,67 ao ano no perfodo 

avali.ado. 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1°GB- CURITIBA 

lncendio em edifica9ao 
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GRAFICO 1 - INCENDIOS EM EDIFICACOES- 2005 A 2007. 
FONTE: 0 autor (2008) 

Verifica-se, na analise do Grafico 1 que houve uma queda nas ocorrencias 

no perfodo, na taxa de 6,33°/o de 2005 para 2006 e 11 ,78%> de 2006 para 2007. 

Teoricamente existe uma rela<;ao entre o numero de incendios e a atua<;ao mais 

efetiva do setor de. vistorias do Grupamento. 

Historicamente, em Curitiba, o servi<;o de vistoria teve pouca atua<;ao e 

efetivamente ha dez anos vem sendo fortalecido. 0 servi<;o ganhou for<;a com a 

implantagao do FUNCB (Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana), 

que ocorreu pela Lei Estadual13.976 de 26 de Fevereiro de 2002. 

Entao o servi<;o de vistoria ganhou refor<;o de efetivo e passou a atuar com 

maior rigor em todas as edifica<;6es da cidade. A Tabela 3 demonstra a evolu<;ao da 

vistoria no 1 ° GB. · 
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TABELA 3 - Vistorias Preventivas realizadas pelo 1°GB - 2005 a 2007 

10GB Curitiba 14207 19461 20759 18142,33 

FONTE: 0 autor baseado em dados do SYSBM (Sistema de Registro de Ocorrencias e Estatistica do 
Corpo de Bombe.iros), 2008. 

1°GB- CURITIBA 
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GRAFICO 2 -VISTORIAS REALIZADAS - 2005 A 2007 
FONTE: 0 autor (2008) 

Verifica-se no Grafico 2 que o numera de vistorias realizadas cresceu de 

2005 a 2007, na ordem de 46,11 %>. Par nao ter sido testada a variavel, nao se pode 

afirmar, mas existe a possibilidade de que o servi<;o de prevengao de incendias 

tenha real influencia na dim inuigao da incidencia de incendios. Seria necessaria urn 

estuda mais aprofundada quanta ao tema. 

A seguir, sera apresentada a estatfstica de incidencia de incendias canforme 

a regiao da cidade, densidade demografica e adensamenta de edificagoes. 

A Tabela 4 e a Grafico 3 demonstram a distribuigao geral de Ocarrencias do 

1 o GB nos anos de 2005 a 2007. 
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TABELA 4- OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO. 1°GB- CURITIBA NO PERIODO DE 2005 A 2007 

Atendimento pre-hospitalar 21692 21763 21874 21776,33 59,56 82,59% 
Combate a lncendios 2000 2523 2652 2391,67 6,54 9,07% 
Prevengao e Auxllio 1107 13.58 1337 1267,33 3,47 4,81% 
Salvamento 805 957 1034 932,00 2,55 3,53% 

FONTE: 0 autor baseado em dados do SYSBM (Sistema de Registro de Ocorrencias e. Estatfstica do 
Corpo· de Bombeiros), 2008. 

DISTRIBUICAO GERAL DAS OCORRENCIAS DO 1°GB 

So/o '4% 

Atendimento pre-hospitalar • Com bate a lnc€mdios 

D Prevenc;ao e Auxilio D Salvamento 

GRAFICO 3 -DISTRIBUIQAO DE OCORRENCIAS NO 1° GB- CURITIBA (Media diaria) 
FONTE: 0 autor (2008) 

Analisando a Tabela 4 e Grafico 3 acima, verifica-se que: o 1° GB atende 

uma media diaria de 72 ocorrencias, destas: 82,6%> representam atendimentos pre

hospitalares, 9,07%> incendios diversos, 4,8%> prevenc;ao e auxflio e 3,53%> 

atividades de salvamento. 

0 percentual de 82,6 °/o de atendimentos pre-hospitalares, demanda 

absorvida pelo Corpo de Bombeiros em parceria com o setor de saude publica, 

justifica a atenc;ao dispensada a esta area nos ultimos 20 anos. 

Verifica-se, ainda, que do total de ocorrencias atendidas diariamente, 6,54 

sao relacionadas a incendios diversos, o que representa 2391,67 incendios, em 

media, par ana. Oeste total, 2,94 incendios par dia sao relacionados a edificac;oes. 

Os incendios em edificac;oes representam perdas patrimoniais consideraveis 

e ate de vidas. Representam, tambem, a perda de capital e Iuera das empresas, bern 
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como podem resultar no desemprego e ate na falencia de neg6cios. A distribuigao 

do atendimento das ocorrencias de lncendio em edificagoes pelos Pastas de 

Bombeiros do 1 o GB estao representadas conform.e a Tabela 5 e Grafico 4. 

TABELA 5- INCENDIOS EM EDIFICAQOES ATENDIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS EM 
CURITIBA- DIVISAO POR POSTOS DE BOMBEIROS- 2005 a 2007 

Central 
Portao 
Cabral 
CiC. 
Santa Felicidade 
Boqueirao 
Bairro Alto 
Bairro Novo 
Pilarzinho 
CEASA 

263 
146 
158 
95 
66 

146 
167 
77 
34 
17 

262 
123 

13 
83 
60 

148 
186 
66. 
97 
57 

174 
140 

10 
88 
52 

150 
141 

80 
81 
50 

233,00 
136,33 
60,33 
88,67 
59,33 

148,00 
164,67 

74,33 
70,67 
41 33 

21,64°/o 
12,66o/o 

5,60°/o 
8,24o/o 
5,51 o/o 

13,75°/o 
15,29o/o 

6,90o/o 
6,56o/o 
3 84o/o 

FONTE: 0 autor baseado em dados do SYSBM (Sistema de Registro de Ocorrencias e Estatlstica do 
Corpo de Bombeiros), 2008. 
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GRAFICO 4 -DISTRIBUI<;AO DE INCENDIO EM EDIFICA<;AO NO 1° GB- CURITIBA (Media Anual) 
FONTE: 0 autor (2008) 

Observa-se que 21% das ocorrencias de incendio em edificagao sao 

atendidos pelo Posta Central do 1° GB. Analisando-se a estatfstica de atendimento 

daquele Grupamento de Bombeiros conclui-se que, dos 75 (setenta e cinco) bairros 

de Curitiba, 11 deles sao responsaveis par 50,48°/o dos incendios em edificagoes, 
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sao eles: Centro, Gidade Industrial, Boqueirao, Sftio Cercado, Cajuru, Portao, 

Uberaba, Pinheirinho, Agua Verde, Bairro Alto e Gapao Rasa. 

TABELA 6· - INCENDIOS EM EDIFICAQOES ATENDIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS EM 
CURITIBA- ACUMULOS 

Centro 72 84 109 265 9,76% 9,76% 
Cidade Industrial 64 67 72 203 7,48% 17,24% 
Boqueirao 53 52 57 162 5,97% 23,21% 
Sitio Cercado 44 50 44 138 5,08% 28,30% 
Cajuru 40 3.6 36 112 4,13% 32,42% 
Portao 42 31 21 94 3,46% 35,89% 
Uberaba 32 27 34 93 3,43% 39,31% 
Pinheirinho 25 22 36 83 3,06% 42,37% 
Agua Verde 27 " 22 31 80 2,95% 45,32% 
Bairro Alto 27 22 22 71 2,62% 47,94% 
Capao Raso 18 24 27 69 2,54% 50,48% 

FONTE: 0 autor baseado em dados da 3a Segao do 1 o GB (2008) 

Cruzando-se os dados de populagao e area destes bairros com o numero de 

incendios, obtem-se os seguintes resultados: 

TABELA 7 - INCENDIOS EM EDIFICAQOES ATENDIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS EM 
CURITIBA- CONCENTRAQAO POR POPULA<;AO E AREA 

Centro 33.290 796,03 3,30 80,30 
Cidade Industrial 172.573 117,63 43,38 4,68 
Boqueirao 73.531 220,32 14,80 10,95 
Sitio Cercado 114.920 120,08 11112 12,41 
Cajuru 98.414 113,80 11,55 9,70 
Portao 51.136 183,82 5,70 16,49 
Uberaba 70.800 131,36 14,09 6,60 
Pinheirinho 54.734 151,64 10,73 7,74 
Agua Verde 53.228 150,30 4,76 16,81 
Bairro Alto 46.530 152,59 7,02 10,11 
Capao Raso 38.145 180,89 5,06 13,64 

FONTE: 0 aut or base ado em dados da 3a Segao do 1° GB (2008) 

Verifica-se que no Bairro Centro de Curitiba ocorreram, no perfodo, 80,30 

incendios par quilometro quadrado de area, isso, devido a grande concentragao de 

edificag6es existentes. A populagao flutuante da regiao central tambem exerce papel 

de influencia neste.s dados. Par outro lado pode-se verificar que os locais onde mais 

acontecem incendios sao os de maior concentragao de populagao e de atividades 

comerciais, conforme se verifica no Apendice e Anexo. 
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9 A POLiCIA CIENTfFICA 

No Estado do Parana, como no restante do Brasil, o 6rgao responsavel pela 

investigagao das Causas de incendio e a Polfcia Cientffica. Esta realiza as 

investigagoes somente quando solicitado par haver indfcios de crime no local. 

Em consulta a Polfcia Cientffica do Estado do Parana, quanta as perfCias de 

incendio realiza~das no, perf ado de 2005 a 2007, obteve-se o seguinte resultado: 

TABELA 8 - INCENDIOS PERICIADOS PELA POLfCIA CIENTfFICA DO PARANA EM CURITIBA E 
REGIAO METROPOLITANA- 2005 A 2007 

Incendios Periciados 163 176 124 154,33 

FONTE: 0 autor base_ado em dados da Criminallstica do Estado do Parana (2008) 

Dos incendios periciados pel a crim inalfstica do Parana, foi repassada a 

informagao que as principais causas de incendio levantadas sao: Causa humana 

nao intencional, au seja, acidental, onde as problemas eletricos representam a maior 

parte· dos casas e Causa humanas intencionais, que sao as incendios criminosos. 

Considerando que a Criminalfstica investiga as causas de incendios onde ha 

indfcios de crime, e aceitavel que as incendios criminosos estejam entre as 

principais causas de incendio. 

0 ponte que mais chama a atengao e que nao ha qualquer interagao entre o 

Corpo de Bombeiros do Parana e a Polfcia Cientffica quanta a troca de informag6es 

sabre as. perfcias realizadas. Os 6rgaos sao aut6nomos e apenas repassam 

informagoes na medida em estas sao solicitadas. Outra constatagao deste autor foi o 

sucateamento do setor de perfcia de incendios com a precariedade de materiais e 

dificuldade de laboratories para a realizagao dos trabalhos. 

Outro ponte importante levantado, e que ja era observado anteriormente e 

quanta a dificuldade de preservagao do local de incendio, 0 que dificulta a agao dos 

peritos para se pesquisar as causas de incendio. A destruigao das evidencias, seja 

pela agao dos Bombeiros no desenvolvimento da ocorrencia, seja pela falta de 

isolamento do local pelas autoridades militares do estado au da guarda municipal, 

dificulta o trabalho dos peritos no local. 
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Ao cruzar os dados de incemdios atendidos pelo 1 o Grupamento de 

Bombeiros e das perfcias realizadas, verifica-se que a media anual de perfcias e da 

ordem de 154,33 e de incendios em edificayoes e de 1076,67. 0 numero de 

incendios periciados e de 14,33% do total de incendios ocorridos. 

Por parte do Corpo de Bombeiros, o estudo de caso e realizado somente em 

casas de incendios de grande repercussao, como foi o caso do incendio da 

distribuidora de gas GLP (Gas Liquefeito de Petr61eo), no bairro Merces, ocorrido em 

Curitiba, no dia 01 de agosto de 2007 as 18:00 horas. Tambem foi o caso do 

incendio ocorrido na Universidade Tuiutf do Parana, ocorrido em 05 de fevereiro de 

2008. 

Apesar da realizayao destes estudos, nao ocorre mudan9a de procedimento 

ou melhoria dos servi9os, pais os documentos sao pouco divulgados e nao seguem 

padroes definidos. 
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Fazendo uma avaliac;ao dos resultados estatfsticos levantados pode-se 

verificar que o Corpo de Bombeiros do Parana tern uma boa ferramenta para 

produc;ao de dados. Abordou-se anteriormente que a estatfstica e uma ferramenta 

fundamental para o controle da qualidade. 

Como vista no presente trabalho, o caminho para implantac;ao do ciclo 

PDCA, ou chamado Cicio de Deming, precisa passar par uma mudanc;a institucional. 

Com os ensinamentos de Deming, a instituic;ao pode buscar a excelemcia de fato na 

qualidade de atendimento. 

Os passos para se implantar este programa de qualidade passam, 

inicialmente, pela complementac;ao do ciclo completo de seguranc;a contra incendios, 

que levado a efeito compara-se como o ciclo de Deming. Pais todo o processo e 
avaliado na pesquisa das causas dos incendios e suas consequencias. 

Os bombeiros devem planejar cada passo de suas ac;oes, visando ao 

estabelecimento do padrao de qualidade. Estudar as necessidades dos clientes 

(internos e externos), treinar o pessoal, avaliar a possibilidade deste processo 

atender estas necessidades. Par fim, definir procedimentos padronizados. 

Quando acionados a fazer, isto e, ao atender as emergencias, realizar o que 

foi previsto e estudado, trabalhar de acordo com os padroes, os bombeiros ja foram 

treinados para manter os valores-padrao estabelecidos. 

Ao comentarem, analisarem, criticarem suas ac;oes, em estudos de casas, 

nao necessariamente perfcias de incendio, mas pesquisas, como foi debatido no 

capftulo 7 deste TTC, estarao checando se o realizado esteve em conformidade 

com o previsto. E verificado o padrao com o executado no local. Sao feitas as 

comparac;oes, detectam-se desvios ou confirmam-se as condutas previstas. 

Em novas ocorrencias, eliminam-se as nao conformidades, agindo com as 

correc;oes observadas e pastas em pratica. Caso ocorra a nao-conformidade, isto e, 
se o erro persistente for cronico, os procedimentos operacionais padrao devem ser 

modificados. 

Reinicia-se a seguir o ciclo, novas pianos, em busca da qualidade total. 
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As imperfeig6es e nao conformidades encontradas poderao resultar, 

inclusive, mudangas na legislagao e nas normas de seguranga contra incemdio. 

Poderao, ainda, instruir as campanhas de prevengao contra incendios em todos os 

nfveis. 

Cada sub-processo acima exposto tern seus controles de qualidade 

facilmente observaveis. Ao final de cada agao, podera ser avaliado se o servigo 

prestado foi com a qualidade desejada ou nao. 

Os padr6es de desempenho a serem alcangados pelo Corpo de Bombeiros 

do Parana devem ser comparados as melhores e maiores organizag6es congeneres 

do mundo realizando-se o chamado Benchmark. 
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11 CONCLUSAO 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, pode-se observar que o 

Corpo de Bombeiros do Parana pode implantar o sistema de controle de processo 

para as atividades de prevenc;ao e combate a incendios. Algumas etapas ja foram 

vencidas. A instituic;ao tern catalogado procedimentos padr6es de atendimento as 

emergencias (apesar da necessidade de ajustes); desenvolveu alguns indicadores 

de qualidade; pesquisas internas e externas indicam a boa credibilidade e confianc;a 

da populac;ao quanta ao seu servic;o. Pela analise estatfstica realizada, observa-se 

que tern boa tabulac;ao de dados para estabelecer padr6es e comparac;oes. 

Urn dos aspectos negativos levantados foi que nao trabalha sob enfoque 

sistemico. Nao tern suas ac;oes globalmente previstas, gerando muitas vezes 

servic;os com qualidade e outros tantos deixando a desejar. lsto nao pode ocorrer. 

Os servic;os deverao sempre ter qualidade, a busca da excelencia deve ser continua 

- KAIZEN. 

Este "status quo" e verificado igualmente na maioria dos Corpos de 

Bombeiros do Brasil, como pode-se comprovar por estudos anteriores realizados, 

trabalhos cientlficos sabre qualidade no servic;o de bombeiro, inclusive, os realizados 

em outras Organizac;oes. 

Nos Corpos de Bombeiros internacionais, que se p6de ter oportunidade de 

conhecer e conviver, verificou-se tambem que nao existe controle de qualidade 

implantado institucionalmente. No entanto a qualidade e praticada como 

fundamento, como filosofia de trabalho nessas Organizac;6es, em especial no Japao. 

As dificuldades relativas a execuc;ao do trabalho foram grandes, pais alem 

do Curso, os alunos do CAO nao se desligaram de seus afazeres normais, nas 

Unidades em que servem. 

Durante a pesquisa constatou-se que no Brasil, existe o Programa Nacional 

de Gestao Publica e Desburocratizac;ao que premia o setor publico que se destaca 

em programas de qualidade. Segundo a definic;ao do programa, encontrada no site 

oficial do Governo Federal: http://www.gespublica.gov.br/menuprincipal/gespublica, 

ele esta baseado em tres caracterfsticas: 

1. e essencialmente publica; 

2. e focada em resultados; 
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3. e federativa. 

A partir do estudo realizado concluiu-se que o Corpo de Bombeiros do 

Parana podera, em urn curto espago de tempo, implantar estrategias visando a 

melhora na qualidade dos servigos que presta, bern como indicar medidas visando a 

correg6es de rumo. Dentre estas medidas, destaca-se: 

1. Fortalecer a cultura da prevengao de incendios baseada em saberes 

cientlficos; 

0 Corpo de Bombeiros foi criado com a fungao predpua de prevenir e 

combater incendios. Deve-se cultivar a satisfagao em desenvolver doutores nesta 

area dentro da Corporagao. Deixar de lado a cultura do generalista e incentivar o 

especialista, dar oportunidade e incentivar os Bombeiros com formagao nas areas de 

qulmica, trsica, engenharia civil, administragao e outros, utilizando-os para alavancar 

a busca pela qualidade dos servigos de modo geral. 

2. - Estabelecer as necessidades dos "clientes", com a realizagao 

pesquisas das mais diversas (opiniao - local de sinistro), internas e 

externas, adequando-se a elas. lsto dara demonstragao de dinamismo 

e modernidade, adequando-se ao conceito atual de policiamento ou de 

bombeiro comunitario: estar perto do cidadao, fazendo com que ele 

participe da solugao dos problemas de prevengao de incendio. 

3. - Participar do Programa Nacional de Gestao Publica, introduzindo 

metodos de gestao de qualidade total na administragao, visando a 

melhorias administrativas, menos burocratizadas, mais responsaveis, 

descentralizadas. 

4. - Utilizar-se das estatrsticas que produz, melhorando o sistema de 

dados do Corpo de Bombeiros do Parana - SYSBM. Fantastica 

ferramenta na produgao de dados e excelente meio de comunicagao 

com a comunidade, otimizando o emprego de recursos humanos e 

materiais. 

5. - Melhorar os procedimentos operacionais-padrao existentes, tornando

os consistentes pelo ensaio de uso e corregao de procedimentos, que 

darao condig6es de comparagao entre o planejado e a execugao 

(conformidade). 

6. - Realizar institucionalmente pesquisas de nossos servigos, a exemplo 

do que foi realizado no COBOM sobre os atendimentos 193, no ano de 
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2005. Controle de qualidade defensivo, onde informac;6es importantes 

e surpreendentes podem chegar as maos dos comandantes de 

unidades operacionais a respeito dos servic;os prestados por suas 

Unidades. 

7. - Estabelecer nlveis de referencia, isto e, pad roes de bombeiros, tidos 

e havidos como modelos, para serem atingidos - Benchmark. 

8. - Buscar a diferenciac;ao dos servic;os pela rapidez, eficiencia, 

disciplina, colaborac;ao, cortesia, amabilidade, altrulsmo e educac;ao. 

9. - Motivar seu publico interno, do Comandante ao Bombeiro mais 

novato, atraves de reciclagens, mostrando as vantagens em aplicar-se 

os conceitos e a filosofia da qualidade. 

10.- lmplementar pesquisas especlficas de incidencias de incendio, como 

no exemplo da concentrac;ao dos incendios pela densidade 

demografica e aglomerac;ao de edificac;6es, a exemplo do realizado 

neste trabalho. Quando resultados surpreendentes tornaram-se 

conhecidos e definidos, transforma-se em ferramentas muito uteis a 

administrac;ao, no planejamento do emprego de pessoal e material, 

maximizando resultados globais, incrementando as relac;6es com a 

comunidade. 

Concluindo, pode-se comprovar que o Corpo de Bombeiros do Parana nao 

esta estagnado, esforc;os, mesmo individuais tern sido feito no sentido de colocar a 

lnstituic;ao em posic;ao de destaque no cenario nacional e internacional. 0 potencial 

dos Bombeiros paranaenses e reconhecido nacionalmente, como se verifica pelo 

respeito conquistado pelo Servic;o de Atendimento Pre-hopitalar do Estado, pioneiro 

e referencia para o Brasil. Este status tambem pode ser alcanc;ado na area de 

prevenc;ao e combate a incendios, com a adoc;ao da cultura da qualidade total na 

busca pela excelencia. 
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APENDICE 

MAPA DE CURITIBA COM DIVISAO DE BAIRROS E CONCENTRACAO DE 

INCENDIO EM EDIFICACAO 

MAPA DE CURITIBA COM DIVISAO DE BAIRROS- 2007 

BAIRROS 

01-CENTRO 
02 ··SAO FRANCISCO 
03 • CENTRO CIVJCO 
04 ·ALTO DA GLORIA 
05-ALTOOARUAXV 
06 • CRISTO REI 
01· JARDIM BOTANICO 
08 • REBOUCAS 
09 • AGUA VERDE 
10-BATEL 
11 - BIGORRILHO 
12-MERC~S 
13 • BOM RETIRO 
14·AHU 
15-JUVEVt 
16-CABRAL 
17- HUGO LANGE 
18 • JARDIM SOCIAL 
19-TARUMA 
20 • CAPAO DAIMBUIA 
21-CAJURU 
22 • JARDIM DAS AMERICAS 
23 • GUABIROTUBA 
24 • PRADO VELHO 
25-PAROllN 
26-GUAIRA 
27-PORTAO 
28 - VILA !ZABEL 
29 • SEMINARIO 
30 • CAMP INA DO SIQUEIRA 
31 -VISTA ALEGRE 
32 • PILARZINHO 
33 • SAO LOURENCO 
34 • BOA VISTA 
35 • BACACHERI 
36- BAIRRO ALTO 
37-UBERABA 
38-HAUER 
39-FANNY 
40-UNDOIA 
41 • NOVO MUNDO 
42 • FAZENDINHA 
43 ·SANTA QUITERIA 
44 ·CAMPO COMPRIDO 
45 • MOSSUNGUE 
46 • SANTO INACIO 
47 • CASCATINHA 
48-SAOJOAO 
49·TABOJ\O 
50 ·.ABRANCHES 
51 • CACHOEIRA 
52· BARREIRINHA 
53 • SANTA CANDIDA 
54· TINGUI 
55-ATUBA 
56 • BOQUEIRAO 
57-XAXIM 
58 • CAPAO RASO 
59-0RLEANS 
60· SAOBRAZ 
61 • BUTIATUVINHA 
62- LAMENHA PEQUENA 
63 -SANTA FELICIOADE 
64 • ALTO:BOQUEIRAO 
65 • SIT10 CERCADO 
66 - PINHEIRINHO 
67 • SAO MIGUEL 
68-AUGUSTA 
69- RIVIERA 
70-CAXIMBA 
71 ·CAMPO DE SANTANA 
72 • GANCHINHO 
73-UMBARA 
74 • TATUQUARA 
75 • CIDADE INDUSTRIAL 
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ANEXO 

MAPA DE DISTRIBUI<;AO DOS COMERCIOS EM CURITIBA 

Localizac;ao dos Comercios em Curitiba - 2003 

Legend a 

• Comercio 

Fonte: SEFA 
Elaborm;:ao: IPPUC/ Banco de Dodos 




