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RESUMO 

ADAM, Patricia. 0 PAPEL DO GESTOR NA SEGURANCA PRIVADA. Diante de 
algumas constatac;oes, observa-se que o mercado de seguranc;a enfrenta novas 
desafios: gestae e operac;ao simultaneamente. Acompanhar o avanc;o tecnol6gico, 
reduzir orc;amentos, sensibilizar a alta gestae das empresas para a reduc;3o de perdas 
empresariais, e transformar a "nossa seguranc;a" em investimento serao os 
mandamentos do novo profissional. 
A seguranc;a hoje no mundo, e e clare bern menos no Brasil, esta muito mais inserida 
no ambiente de neg6cios. Analisar as variaveis internas e externas a empresa tornou
se fundamental, o que para muitos pede ser uma ameac;a, para outros pede ser uma 
grande oportunidade de neg6cios. 
Alguns paradigmas deverao ser quebradas, chegou o memento do novo profissional de 
seguranc;a se tornar estrategico, e conquistar urn Iugar definitive dentro das 
corporac;oes. 
Para isto devera investir no futuro priorizando sua formac;ao, e aproveitar este grande 
memento, que e de oportunidade de buscar urn novo posicionamento, e realizar 
grandes neg6cios. 

Palavras-chave: Gestae da seguranc;a; Seguranc;a privada; Estrategia; Mercado de 
Seguranc;a; Ameac;a. 
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INTRODUCAO 

Na economia globalizada dos dias de hoje, a sobrevivencia das organiza~oes 

depende de sua habilidade e rapidez de inovar e efetuar melhorias continuas. Como 

resultado, as empresas de seguran~a privada, novo nicho de mercado, vern buscando 

incessantemente novas ferramentas de gerenciamento, que as direcionem para uma 

maior competitividade atraves da qualidade e produtividade. Este trabalho tern por 

objetivo levantar as melhores metodologias e praticas para Gestao de Seguran~a 

utilizada atualmente, considerando as intera~oes com os sistemas de informa~oes e os 

sistemas de gestao. 

Nesse contexto, a evolu~ao do segmento da Seguran~a Privada tern levado 

nossa sociedade a descobrir e a se familiarizar com este importante setor produtivo. E 
bern verdade que esse crescimento, depende do angulo pelo qual se olha, nao e algo a 

ser comemorado, pois reflete a falencia do sistema publico de seguran~a. bern como o 

aumento da criminalidade. 

De acordo com a literatura internacional especializada sobre o tema, os 
servic;os de seguranc;a privada passaram a se expandir aceleradamente no 
mundo (ou ao menos nas democracias desenvolvidas ou em desenvolvimento, 
onde os dados sao mais acessiveis) a partir dos anos 60 (Shearing, 1992; 
South, 1994), estimuladas por mudanc;as importantes nas dinamicas sociais 
dessas sociedades, em especial nos grandes centros urbanos. E possivel 
identificar dois processes politicos que orientam as concepc;Oes te6ricas sobre a 
industria da seguranc;a: o primeiro diz respeito a centralizayao do poder politico 
no ambito da consolidac;ao do Estado-Nayao e o segundo, ao avanc;o do 
liberalismo como doutrina economica hegemonica, que abre caminhos para 
esse movimento de expansao dos servic;os privados de seguranc;a (ZANETIC, 
2005, 12). 

Apesar dessa incontestavel e incomoda realidade, e fundamental que todos 

tenham, sempre, uma visao global e sistemica. Com base nesta afirma~o. tem-se que 

buscar outros prismas de visualiza~ao e, consequentemente, deve-se aplaudir a 

evolu~ao alcan~ada pela Seguran~a Privada - nao apenas no aspecto quantitative, 

mas, principalmente, no qualitative. Hoje a Seguran~a Privada esta abastecida de uma 
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vasta gama de equipamentos eletronicos que deram ao setor maior agilidade, 

credibilidade e uma melhor rela~ao custo x beneficia. 

Frente a essa multiplicidade de atores e objetos a serem observados, e 
importante deixar claro que o foco especifico aqui recai sobre os services de 
policiamento privado desempenhado pelos vigias e vigilantes (nao obstante, 
dado o carc~ter nao especializado dos funcionarios da seguranc:;:a privada, 
frequentemente eles exercem multiplas fun¢es). Trata-se da area em que a 
seguranc:;:a privada mais evoluiu no mundo, ao menos nos ultimos 50 anos, e 
objeto principal dos estudos que configuram a literatura internacional sobre o 
tema. (ZANETIC, 2005, 9) 

Apesar da incontestavel evolu~ao, percebe-se que o patamar alcan~ado e 
inferior ao que se poderia ter chegado. Essa diferen~a esta alicer~da nos seguintes 

fatores: inadequa~ao da legisla~o. filosofia adotada por muitas empresas de 

seguran~a e perfil do profissional encontrado no mercado de trabalho. 

Services de seguranc:;:a privada incluem, de maneira geral, instala¢es e 
barreiras fisicas, equipamentos e recursos humanos para a defesa do 
patrimonio e dos interesses de proprietaries, seguindo as normas e 
procedimentos por eles estabelecidos e dentro dos limites de seu direito de 
propriedade. Urn sistema de seguranc:;:a privadamente organizado tern por 
funcionalidade restringir, controlar e monitorar acessos a pessoas e 
patrimonies, em possivel conexao com o sistema publico que, com legitimidade, 
pode empregar a forc:;:a no aprisionamento e perseguiyao de agressores de 
propriedades e individuos (OLIVEIRA, 2004, P.6) 

Ao analisar os fatores acima, percebe-se que a fonte, direta ou indireta, dos 

problemas do setor reside no seu principal alicerce, os recursos humanos. A 

constata~ao desta realidade nos leva a urn questionamento: os recursos humanos sao, 

para a Seguran~a Privada, urn problema ou uma solu~o? 

Para obter uma resposta positiva a essa pergunta, e necessaria falar de 

mudan~s e transforma~oes na forma de gerir e ver a seguran~a e na maneira como os 

altos executives e suas empresas veem a seguran~. Esta-se falando de nao aceitar as 

coisas como elas sao e estao, de questionar e de nao praticar o conformismo. Precisa

se romper com o mito de que a area de seguran~a e amadora e os profissionais que 
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nela atuam nao sao tecnicos; com os padroes e praticas que se transformaram em 

rotina ao Iongo dos anos e com a velha mania de viver no passado, ignorando o 

presente e se esquecendo de planejar o futuro. 

A vida dos seres humanos e das organizacoes e fortemente influenciada por 

determinados paradigmas. Entende-se urn paradigma como urn conjunto de regras que 

definem fronteiras entre o que e certo e errado, entre o que e verdadeiro e falso, entre o 

que deve fazer e o que nao se deve fazer. No fundo, urn paradigma estabelece uma 

forma rigida de pensar. As empresas desenvolvem seus paradigmas atraves das 

pessoas que nelas trabalham. Por essa razao, os profissionais de seguranca, tern que 

tentar mudar a ideia de que a area deles nao ajuda a empresa na obtencao de sua 

produtividade e aumento da lucratividade. 

E necessaria que, quando forem fazer o diagnostico nas empresas, procurem 

levantar todos os dados, buscando nos diversos departamentos as informacoes 

necessarias para realizar urn planejamento dentro da real necessidade e cultura da 

empresa. Para sobreviver, os departamentos de seguranca, tanto os tomadores de 

service como os fornecedores, devem tornar-se tecnicos, evitando as acoes empiricas. 

Tem-se a certeza de que e fundamental estar sempre conscientes da 

necessidade de reciclar constantemente os conhecimentos, principalmente em uma 

area como essa, que e extremamente dinamica. 0 treinamento deve ser sempre 

encarado como urn investimento, urn instrumento capaz de levar ao crescimento 

empresarial. S6 atraves dele e que pode-se maximizar os resultados, minimizando os 

custos e otimizando os recursos humanos utilizados na area de seguranca, tornando-a 

eficiente, eficaz e efetiva. 
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1. A SEGURANCA PRIVADA NO BRASIL 

1.1. A Legisla~ao 

A lei federal que rege a atividade de Seguranya Privada e a de numero 7.102, 

de 20 de junho de 1983. Ela nao apenas regulamenta a carreira em si, mas tambem 

define o perfil do candidato a vigilante e o treinamento necessaria para que este 

profissional a exerya. A analise iniciara pelo perfil estabelecido, pois e nele que reside a 

base do problema. 

A citada lei, no seu Artigo 16, estabelece que o candidato a vigilante deve: 

• Ser brasileiro; 

• Ter idade minima de 21 anos; 

• Ter a quarta serie do Ensino Fundamental; 

• Ter o curso de formayao de vigilante; 

• Ter sido aprovado em exame de saude fisica e mental. 

De imediato, pode-se perceber que este profissional esta fora da atual realidade 

de mercado, pois o minimo que se exige e o Ensino Medio. Apesar de existirem muitos 

vigilantes com este nivel de formayao, muitas empresas optam por vigilantes que 

tenham s6 o Ensino Fundamental, pois assim a legislayao permite, ou seja, optam por 

urn profissional fora da realidade do mercado. Afirmayao comprovada por pesquisa 

realizada em 2003. 

Este nivel de formayao, alem da insuficiencia acima colocada, ainda gera dois 

outros problemas. 0 primeiro reside no fato de a atividade de seguranya ser 

normalmente terceirizada, e tal condi9ao faz surgir uma natural discriminayao dos 

funcionarios da empresa contratante em relayao aos prepostos da contratada. Esta 
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discriminacao e acentuada quando existe uma diferenca de formacao educacional entre 

eles, ou seja, tem-se funcionarios da contratada com o Ensino Medio e os vigilantes 

com o Fundamental. 0 segundo problema e o poder de discernimento, pois quanto 

melhor a formacao do profissional melhor sera a sua capacidade de apresentar 

solucoes para os problemas que se apresentarem no posto de servico. 

Ao lado do perfil, tem-se o treinamento de formacao deste profissional como 

outra fonte de problema, pois, como sera demonstrado, este preparo tambem nao 

condiz com a necessidade do mercado. A Portaria 992, de 25 de outubro de 1995, 

define o curso de formacao de vigilantes. Sua grade curricular e esta: 

• Defesa pessoal e primeiros socorros; 

• Nocoes elementares de direito penal; 

• Armamento e tiro; 

• Tecnica operacional; 

• Seguranca fisica de instalacoes; 

• Prevencao e combate a incendios; 

• Relacoes humanas. 

0 curso possui uma carga horaria total de 120 horas e e ministrado por 

empresas especializadas na formacao de vigilantes. 

Este assunto sera aprofundado em t6pico propno, mas neste momento, 

apresenta-se urn dos problemas relacionados ao item. Este problema esta na carga 

horaria destinada as materias operacionais Armamento e Tiro e Defesa Pessoal: 

apenas 48 horas. Nao e necessaria ser urn especialista da area para perceber que e 

uma carga horaria insuficiente, ja que se parte do principia de que o candidato nao 

possui conhecimento previo nestas areas. 
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Outro problema ligado a legislayaO e 0 fato de ela nao definir a profissao de 

gestor de seguranya, deixando que cada empresa forme o seu profissional. As 

empresas de formayao de vigilantes organizam curses para este fim, mas cada uma 

elabora urn curricula diferente e, como nao e uma atividade regulamentada, muitas 

empresas prestadoras de servi90 de seguran9a pos~uem profissionais sem nenhuma 

forma9ao previa. 

A propria data de publicayao da lei federal ja seria suficiente para se perceber 

que e uma legislayao que precisa ser revista, pois de 1983 ate os dias atuais grandes 

mudanyas ocorreram, nao apenas tecnol6gicas e de mercado, mas tambem - e 

principalmente - no nivel de exigencia dos consumidores. E de se esperar que os 

clientes dos serviyos de seguran9a nao entendam do assunto, mas com certeza eles 

sabem o que querem dos servi9os a serem prestados. Se a realidade for aliada ao fato 

de que a criminalidade aumentou assustadoramente, que os marginais estao cada vez 

mais profissionais e que existe urn grande crescimento tecnol6gico do setor, e 

percebido claramente que a legislayao nao atende mais as necessidades do mercado -

ou seja, e urn grande problema. 

A fiscalizayao da atividade e outra falha que esta relacionada a legislayao, pois 

ela define como 6rgao responsavel por esta atividade a Policia Federal, que nao possui 

efetivo suficiente para exerce-la. A falta de fiscalizayao leva a varies problemas, mas 

dois deles sao mais graves: a proliferayao de empresas clandestinas e a utilizayao de 

profissionais sem curso de formayao exercendo a fun9ao de vigilante. Se o curso de 

formayao e insuficiente para formar o profissional de que o mercado necessita, nao e 

necessaria falar que o candidate que nao passou pelo curso prestara urn serviyo de 

pessima qualidade. Ele sera urn problema e nao uma soluyao tanto para a empresa que 

o esta contratando quanta para aquela que esta utilizando o seu serviyo. 

Nao resta a menor duvida de que a legislayao precisa ser urgentemente revista, 

tanto para adequar-se a realidade de mercado como tambem para colaborar para o 

aumento da credibilidade da atividade de Seguranya Privada no pais. Caso os pontes 

discutidos acima sejam alvos de uma revisao criteriosa dos legisladores, a lei que 
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regulamenta a Seguran(fa Privada podera deixar de ser urn problema e transformar-se 

num anteparo positivo para o setor. 

1.2. Abrangencia da Seguran~a 

Em termos empresariais, a seguran(fa significa a elimina~o ou redu(fao de 

certos tipos de riscos de perdas e danos aos quais o empreendimento pode estar 

exposto. As perdas sao aquelas causadas por atos criminosos ou ocorrencias danosas 

e se diferem das perdas oriundas de desperdicios, embora ambas possam ocorrer ao 

mesmo tempo numa empresa. 

Atualmente, a seguran(fa tern urn vulto maior em termos de aplicabilidade, pois 

a empresa necessita saber, com precisao, seu grau de risco e sua real rela(fao custo x 

beneficia, com o objetivo de realizar investimentos condizentes. Ve-se abaixo os 

componentes da seguran(fa privada em quadro de Oliveira (2004, p. 7): 

/ 
Recursos humanos: 

- Policiamento publico e 

Privado 

Especialista no desenvolvimento 
dos sistemas 

Barreiras fisicas: 

- Distanciamento 

- lnstalac;oes 

l 
Recursos empregados 

em sistemas de 

Seguranc;a 

Equipamentos 

- Eletronicos 

- Tradicionais 
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Sob este prisma, quem atua na seguranc;a tern o dever de conhecer as 

vulnerabilidades, os atrativos e os riscos, analisa-los e tomar as medidas preventivas 

necessarias, de modo a poder assegurar que tudo saira bern, conforme estabelecido e 

desejado. 

As areas de atuac;ao da seguranc;a empresarial sao: 

• Pessoal - Visa a proteyao das pessoas especificamente contra os atos anti

sociais, tais como assalto, sequestro, etc. 

• Patrimonial - Abrange o patrimonio tangivel e intangivel. 

• lncendio - Na maior parte das empresas, esta ligada a area de seguranc;a 

do trabalho. 

• lnforma~oes - A seguranc;a das informac;oes pode ser subdividida em tres 

segmentos: seguranc;a fisica da informac;ao informatizada, seguranc;a 16gica 

das informac;oes e divulgac;ao e coleta das informac;oes. 

A seguranc;a hoje esta baseada nos seguintes pontos: 

• Riscos - Sao os perigos e ameac;as existentes nas empresas. 

• Detec~ao - E a forma como a empresa ou instituiyao identifica a 

contingencia, monitorando e supervisionando as condutas. Basicamente, a 

detecyao deve ser realizada atraves dos meios eletronicos ativos da 

seguranc;a. 

• A~ao - E a resposta pronta e efetiva ao risco. A rapidez da resposta ditara o 

nivel de operacionalidade dos sistemas implantados. 

Dentro dessa perspectiva, a seguranc;a e realizada a partir das caracteristicas 

mostradas abaixo: 
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Uma caracteristica do funcionamento do sistema que merece ser destacada, 
constitui-se no o impedimenta e o controle de acesso as propriedades. As 
barreiras fisicas geralmente sao as principais responsaveis pelo impedimenta 
de acesso as propriedades, podendo ser sua efetividade aumentada com 
sistemas eletrOnicos de detecc;:ao de invasoes e com emprego de vigilantes. 0 
impedimenta ao acesso pode ser requerido tanto para a seguranya de 
propriedades do Estado quanto da iniciativa privada, residemcias ou unidades 
de produc;:ao industrial, ou temporariamente, como lojas em horilrios nao 
comerciais. Estabelecidas as barreiras fisicas, cabe ao sistema de seguranya 
cuidar de urn segundo aspecto funcional, que se constitui no controle de pontos 
de acesso e monitoramento dos fluxos de p~ssoas. Agemcias bancarias e 
outros estabelecimentos financeiros, shoppings centers, grandes lojas de 
departamentos e supermercados sao exemplos de locais onde a restriyao de 
acesso perde espayo para as funyaes de monitoramento e controle, dada a 
intensidade das interac;:oes necessarias com o publico, em funyao da natureza 
dos servic;:os prestados por essas entidades ou instituiyaes. Alem do emprego 
de recursos humanos e barreiras fisicas, equipamentos tambem vern sendo 
intensivamente empregados na constituiyao dos sistemas de seguranya. A 
medida que o bloqueio de acesso pode ser amplamente utilizado, como em 
predios, condominios e clubes, o uso de equipamentos e recursos humanos 
para as func;:oes de monitoramento e controle de ayaes tende a ser menos 
intense. 0 desenvolvimento da tecnologia eletrOnica, no entanto, marcou uma 
revoluyao nos custos de monitoramento nos sistemas, tornando viavel o 
desenvolvimento de espac;:os em que a restriyao de acesso pode ser 
amenizada. Em espac;:os privados com intensa visitac;:ao e maior o emprego de 
urn sistema moderno de monitoramento que, embora diminua a necessidade de 
mao-de-obra para uma tarefa especifica, acaba viabilizando sistemas mais 
eficazes e ampliando sua utilizayao. A medida que o julgamento de ocorrencias 
passa pelo crivo de urn trabalhador, o emprego da mao-de-obra pode ser 
intensificado com a ampliayao de novas formas de propriedade que 
disponibilizam espayos comunais (OLIVEIRA, 2004, P.7 E 8) 

Apesar da existencia de todo esse aparato tecnico de auxilio a seguranc;a 

privada, como demonstrado por Oliveira a cima, existe uma grande insatisfac;ao com a 

seguranc;a privada no Brasil. Para se perceber mais claramente a situac;ao da 

seguranc;a privada no pais, sera apresentado o resultado de uma pesquisa realizada. 0 

universe foi de 100 empresas com faturamento superior a U$30 milhoes/ano, com os 

seguintes perfis: 

Universidades 1% 

Hoteis 2% 

Shopping Centers 2% 



Comercios 5% 

Condominios 6% 

Hospitais 9% 

Ban cos 10% 

lndustrias 65% 

As perguntas realizadas foram: 

1. Qual a satisfac;ao com o desempenho da seguranya? 

• Nao esta satisfeita 

• Considera mediano 

• Considera born 

65% 

30% 

5% 

2. A empresa possui urn planejamento de seguranya formalizado? 

• Nao possui 75% 

• Possui 25% 

10 

3. A empresa realiza revisoes em condutas, sistemas e pianos de seguranc;a de 

forma programada e constante? 

• Nao realiza 90% 

• Nao sabe se realiza 5% 

• Realiza 5% 
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4. 0 departamento de seguranya possui uma relayao custo x beneficia? 

• Nao possui 98% 

• Possui 2% 

5. Existe na empresa urn levantamento formalizado dos riscos existentes? 

• Nao existe 70% 

• Nao sabe se existe 28% 

• Existe 2% 

A pesquisa demonstra que a area de seguranya ainda carece de 

conhecimentos tecnicos, ou seja, falta cultura de seguranya, formadores de opiniao e 

uma sociedade brasileira de seguranya. 0 nivel da seguranya tern que aprofundar seus 

estudos, viabilizando sistemas modernos e com o conceito plano implantado. 

E dentro dessa perspectiva que o trabalho em questao visa trabalhar 

caracteristicas necessarias a urn gestor de seguranya, para garantir que com a 

existencia de profissionais devidamente formados, essa sensayao de insatisfayao 

diminua consideravelmente 
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2. SISTEMA DE GESTAO 

2.1. Conceitua~ao do Sistema de Gestao 

Segundo Campos (2004, p.15), as empresas estao organizadas ao redor de 

processos de produc;ao (de bens, servic;os ou ambos) procurando obter resultados que, 

em ultima instancia, produzem sua sobrevivencia e prosperidade. 

Consultores apontam que 80% dos problemas empresariais nao poderiam ser 

corrigidos pela Administrac;ao Gerencial. A Administra{f8o Gerencial nao opera os 

processos internos nem a entrada de dinheiro, isto inclui a Gestao de Equipamentos. 

Nas palavras do Dr. W. Edwards Deming (1986 apud CAMPOS, 2004, p.15): 

Eu estimo, baseado em minha experiemcia, que a maioria dos problemas e das 
possibilidades de aperfei~;oamento tern a origem no sistema (processo) numa 
proporyao de 94% contra 6% oriundos de causas especiais. Pode-se dizer que 
processes sao o diferencial entre empresas, pois sao o amago de qualquer 
organizayao. Alem do processo principal, que pode ser, por exemplo, a linha de 
montagem de geladeiras, e facil compreender que existem varios "sub" 
processes que sao necessaries para o born andamento do processo "principal", 
tais como o processo de montagem dos componentes, a pintura, compra de 
peyas, assistencia tecnica, etc. A 

A questao da gestao de seguranc;a permeia varios processos, desde os 

principais ate os menores "sub" processos. Observa-se de forma mais acurada as 

inumeras atividades que podem estar contidas em urn processo produtivo qualquer, 

permite verificar que elas, em sua maioria, para serem executadas, dependem, entre 

outras coisas, de pessoas, equipamentos, normas, procedimentos, registros e 

instruc;oes. As atividades estao interligadas a que a precedeu e aquela que lhe 

sucedera no processo em questao. 

Assim pode-se dizer, entao que cada atividade e influenciada pelos resultados 

das atividades que a precederam e que ela, por sua vez, gera resultados que 

influenciam as atividades seguintes. Diante desta perspectiva fica facil entender o 
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conceito de "clientes internes": eles sao as pessoas para as quais sao destinados os 

resultados das atividades que existem dentro de urn processo que esta sendo 

gerenciado. Assim para que possam interagir com as atividades precisam ser 

competentes, ou seja, terem o conhecimento, as habilidades e principalmente valores 

requeridos para manter a qualidade e produtividade. E dentro dessa perspectiva que o 

gestor de seguran9a se encontra. Ele deve atuar pensando em uma situa9ao global, urn 

sistema de gestao propriamente dita, para que consiga gerenciar as competencias de 

forma a viabilizar uma maior eficiencia no esquema de seguran9a; 

A gestao de qualquer sistema existe para a manuten9ao dos processes, para 

que eles funcionem de acordo com o que foi planejado, assim na performance pode-se 

ter resultados melhores, mais eficientes ou resultados aquem das metas estabelecidas, 

neste caso identificar as variaveis que estao gerando estas distoryees. 

Souza (2002, p. 63) define o sistema de gestao como sendo urn conjunto 

constituido de pessoas, procedimentos, politica de trabalho e recursos que se integram 

de modo organizado para assegurar que uma determinada meta seja atingida ou 

mantida. 

Barreiros (2002 apud BENITE, 2004, p. 30) define o Sistema de Gestao de 

Seguran9a como urn conjunto de iniciativas da organizayao formalizado atraves de 

politicas, programas, procedimentos e processes integrados ao neg6cio da organizayao 

para auxilia-la a estar em conformidade com as exigencias legais e demais partes 

interessadas e, ao mesmo tempo, dar coerencia a sua propria concepyao filos6fica e 

cultural para conduzir suas atividades com etica e responsabilidade social.. 

Dentro dessas definiyees e possivel perceber as possibilidades de atuayaO do 

gestor de seguran9a. Ja que sua atribui9ao e justamente gerir programas, 

procedimentos e processes integrados em urn ambiente especifico, o qual deve 

funcionar de forma qualitativa. 

A gestao possibilita uma troca expressiva de informayoes, de todas as etapas 

do processo, quanta mais refinadas e "verdadeiras" melhor sera a vantagem obtida. lsto 

ampliado para as informayoes geradas pelas partes interessadas, que se forem de 

qualidade, possibilitam sinergismo para que o resultado final seja alcanyado. A 
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captac;ao de informac;oes dependendo de como se usa, pode espantar e ate 

amedrontar, pois ela pode vir do auto-conhecimento ou de saber onde encontrar 

"informac;oes" a seu respeito (conhecimento). 

Alem da sua propria equipe, o gestor de seguranc;a deve possuir uma 

comunicac;ao constante com os clientes, para que essa troca de informac;oes seja 

possivel e a sinergia acontec;a. 

2.2. Aspectos Gerais sobre Sistemas de Gestao 

2.2.1. Sistemas 

Segundo Feingenbaum (1986 apud BENITE, 2004, p. 28), a teoria dos 

sistemas, basicamente adiciona aos antigos conceitos de progresses por meio da 

divisao de esforc;os urn conceito complementar, que e o de progresso por meio da 

integrayao de esforc;os. 

Este progresso por meio da integrac;ao de esforc;os serve de embasamento 

para a definiyao de sistema que sera usada adiante (figura 2.1 abaixo), a qual e 

baseada na definiyao de Ackoff (1999 apud BENITE, 2004, p. 29): urn conjunto de 

elementos dinamicamente relacionados que interagem entre si para funcionar como urn 

todo, formando urn constructe unitario que satisfaz as seguintes condic;oes: 

• Tern algum prop6sito a ser satisfeito ou alguma func;ao a ser desempenhada; 

• Cada elemento pode afetar o desempenho do sistema; 

• A maneira como cada elemento do sistema afeta seu desempenho depende do 

comportamento ou propriedades de pelo menos urn outro elemento do sistema, 
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au seja, as elementos dos sistemas necessariamente interagem entre si de uma 

forma direta au indireta, promovendo urn sinergismo entre eles; 

• Existe urn subconjunto de elementos que sao suficientes para realizar func;oes 

definidas para o sistema em mais de urn ambiente; cada urn dos elementos 

desse subconjunto e necessaria, mas insuficiente para realizar a func;ao definida 

para o sistema como urn todo; 

• 0 efeito de qualquer subconjunto de elementos sabre o sistema como urn todo 

depende do comportamento de pelo menos urn outro subconjunto. 

A visao sistemica e bastante util na Gestao de Seguranc;a privada, ja que 

permite perceber a situac;ao a ser gerida como urn emaranhado de processes. 

Chiavenato (1993 apud BENITE, 2004, p. 30), cita que deve ser incluida a retroac;ao 

como uma das caracteristicas desejaveis aos sistemas, au seja, deve haver uma 

comunicac;ao de retorno que corrija os desvios do sistema em relac;ao aos seus 

objetivos au prop6sitos. Esta ideia e mostrada na figura abaixo: 

Figura 1- Representa~o de urn sistema 

Fonte: Benite (2004) 

RETRO~O 
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Ackoff (1999 apud BENITE, 2004, p. 30) observa que as propriedades de urn 

sistema derivam das interac;oes entre suas partes e nao de ac;oes tomadas de modo 

separado. Como consequencias dessas interac;oes, emergem situac;oes que podem 

nao ser previstas, principalmente a partir do exame individual de seus componentes, o 

que reforc;a a mudanc;a para o principia do expansionismo e do pensamento sintetico. 

Barreiros (2002 apud BENITE, 2004, p. 30) reforc;a este ponto, citando que a 

introduyao de melhorias separadamente em urn dos elementos do sistema pode nao 

resultar em melhorias no desempenho deste. Porem, tambem se deve destacar que o 

termo gestao abrange nao s6 a atuac;ao sobre as pessoas, mas tambem a atuayao 

sobre as maquinas e sobre o ambiente. 

Ao relacionar a gestao de seguranc;a ao conjunto de atividades integradas de 

projeto, de planejamento, de organizac;ao, de controle e de avaliayao de resultados, 

necessarias para orientar a conduc;ao do processo produtivo, podemos ter uma visao 

de conjunto dos procedimento necessaries a essa atuac;ao. 

Desta forma, os sistemas de gestao podem ser entendidos como urn conjunto 

de elementos dinamicamente relacionados que interagem entre si para funcionar como 

urn todo, tendo como func;ao dirigir e controlar uma organizac;ao com urn prop6sito 

determinado. 

Essa definic;ao e convergente com a apresentada pela norma BS-8800 (apud 

BENITE, 2004, p. 31), que define sistema de gestao como: "urn conjunto, em qualquer 

nivel de complexidade, de pessoas, recursos, politicas e procedimentos; componentes 

esses que interagem de urn modo organizado para assegurar que uma tarefa e 

realizada, ou para alcanc;ar ou manter urn resultado especifico". 

Assim, pode-se afirmar que o termo "Sistema de Gestao da Seguranc;a" apenas 

acrescenta o prop6sito ao sistema de gestao, no caso, a seguranc;a privada. Essa 

definic;ao e valida para os demais sistemas de gestao (Qualidade, Ambiental etc.) 

apenas com prop6sitos diferenciados. 
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3. 0 GESTOR DE SEGURANCA 

Ap6s ser estruturada internamente a empresa e planejar com efich~ncia e 

eficacia a base de seguranya do cliente, e necessaria se preocupar com a gestao dos 

serviyos implantados. Neste momento, aparece urn dos problemas, a falta de 

qualificayao dos gestores. 

0 gestor (gerente, supervisor, inspetor ou chefe de equipe) precisa ter urn 

conhecimento te6rico amplo da seguranya. E, para que esse embasamento seja solido, 

e fundamental que possua uma visao dos prim6rdios da seguranya, ou seja, conhecer 

urn pouco do hist6rico do setor. E importante que o gestor entenda de onde ela veio 

para ser capaz de vislumbrar ate onde ela podera ir. 

Em 1783, nos Estados Unidos, foi fundado o Departamento de Policia de Nova 

lorque. Em 1801, o de Detroit e, em 1803, o de Cincinnati. Anos mais tarde, em 1856, 

foram criados os departamentos de Chicago, Sao Francisco, Los Angeles e Dallas. 

Durante muito tempo, esses departamentos de policia foram muito rudimentares, 

ineficientes e corruptos, com homens mal treinados. 

Exatamente porque os servi9os de Policia eram tao imperfeitos e que surgiram 

as maiores empresas de seguranya privada. Urn dos principais exemplos e a 

Pinkertons, criada em 1855 por Allan Pinkerton, detetive de policia de Chicago. Sua 

finalidade era proteger as estradas de ferro e investigar os crimes nelas cometidos. 

Durante a Guerra Civil, a Pinkertons foi tambem agencia de inteligencia. 

Em 1852, Henry Wells e Willian Fargo fundaram a Wells Fargo para controle do 

perigosissimo trafego de cargas ao Iongo do Mississipi. 

Em 1859, a Brinks Inc., foi fundada porWashington Perry Brink, para serviyo da 

entrega de pacotes. Mais tarde, transformou-se em transportadora de valores, 

realizando seu primeiro carregamento em 1891. 

Nos Estados Unidos, a importancia da seguranya privada e evidenciada pelo 

seu tamanho: os investimentos em serviyos e produtos de seguranya estao na ordem 
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de 6.530 bilhoes de d61ares, e existem cerca de 600 mil homens envolvidos com a 

seguran~a privada. 

Ja no Brasil os servi~os de seguran~a custeados por recursos particulares 

sempre estiveram presentes na hist6ria policial. A medida que a organiza~ao policial do 

Estado foi se desenvolvendo, os ocupantes dos cargos de alto nivel, custeados por 

recursos particulares, foram sendo substituidos por funcionarios publicos pagos pelo 

Estado. Todavia, a substitui~ao nunca chegou a ser completa e as lacunas foram logo 

sendo preenchidas pela iniciativa privada. Por exemplo, a extin~ao da guarda-noturna 

propiciou o imediato surgimento dos vigias-noturnos autonomos, mantidos pelos 

moradores, que passaram a policiar as ruas e os quarteiroes. Sua regulamenta~o deu

se somente muitos anos mais tarde por legisla¢es estaduais. 

Em 1940, instituiu-se a Guarda Noturna de Santos, como associa~ao particular. 

Em 1951, no Parana, houve tam bern a autoriza~ao para o funcionamento de guardas 

particulares, com o objetivo de auxiliar o policiamento publico. 

Em 1951, ocorreu urn assalto de grandes propor~oes, fato inedito no Brasil. 

Dois assaltantes atacaram o carro pagador das lndustrias Reunidas de Francisco 

Matarazzo, em Sao Paulo, roubando tres milhoes de cruzeiros. Em 1959, o Banco do 

Brasil, em Sao Paulo, foi roubado em 3, 7 mil hoes de cruzeiros. Em 1965, houve o maior 

assalto a banco na epoca para o Brasil. Tres criminosos atacaram os funcionarios do 

Banco Moreira Salles e levaram meio bilhao de cruzeiros, que eram transportados em 

uma perua Kombi para o Banco do Brasil. 

Na realidade, a seguran~a era muito rudimentar, nao havia preocupa~o com 

as perdas, sendo que os crimes e a violencia eram considerados pouco incidentes. 0 

passo decisivo para o nascimento da seguran~ privada no Brasil teve como elemento 

catalisador o turbulento periodo entre o ano de 1968 e o inicio da decada de 70. Nessa 

epoca, o Brasil vivia urn clima tenso com o regime militar combatendo a esquerda e 

seus atos radicais de sequestra e assalto a banco. Estes ultimos haviam aumentado 

consideravelmente, pois a esquerda tinha como objetivo financiar suas causas. Alem 

disso, os bancos nao dispunham de nenhum sistema de seguran~a eficiente. 
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A policia, impossibilitada de dar assistencia, estimulou os bancos a criar sua 

propria guarda armada e determinou que toda agencia tivesse pelo menos dois homens 

armados, com o objetivo de inibir e reagir aos assaltos. Os bancos, sem meios pr6prios 

para desenvolver a atividade de seguranc;a, optaram por terceirizar tal servic;o. Foi a 

partir dai que surgiu oficialmente a seguranc;a privada no Brasil, como uma atividade 

oficial e regulamentada por lei. 

E importante ressaltar que nessa legislac;ao apenas os bancos foram incluidos. 

Obrigou-se a instalac;ao de cabines blindadas, com alarme conectado a Policia e ligado 

ao gabinete do secretario da Seguranc;a Publica. 

As empresas de vigilancia foram, entao, criadas com o unico objetivo de 

fornecer mao-de-obra para as agencias bancarias. A legislac;ao nao determinava uma 

formac;ao minima nem estipulava quem poderia fornecer o que e como. Ainda hoje as 

principais e maiores empresas de vigilancia do Brasil sao as que tiveram sua origem na 

decada de 70. 

A legislac;ao evoluiu, regulamentando as normas eo exercicio das atividades de 

Seguranc;a Privada. Entretanto, somente em 1983, quase 15 anos ap6s a 

obrigatoriedade da implantac;ao dos vigilantes, e que a Uniao elaborou e promulgou a 

Lei 7.102, de 20/06/83, estabelecendo os fundamentos da Seguranc;a Privada, sua 

organizac;ao e as exigencias a serem cumpridas pelos que desejassem explorar tal 

atividade. Coube ao Ministerio da Justic;a, atraves do Departamento Federal de 

Seguranc;a Publica, regulamentar tal lei, o que foi feito por meio de diversas portarias. 

Assim, a ultima, de numero 992, de 25/10/95, amplia o campo de atividade do 

que se convencionou chamar Seguranc;a Privada, incluindo, entre outras, a escolta 

armada de cargas valiosas e a seguranc;a pessoal de executives. A legislac;ao 

regulamenta tambem a formac;ao dos vigilantes, bern como sua reciclagem e o 

funcionamento das empresas prestadoras de servic;o. 

Dentro deste novo cenario, os clientes comec;aram, ainda que de forma timida, 

a questionar certos programas da funcionalidade e eficacia do homem de seguranc;a. 

Atualmente, o cliente questiona de forma direta a viabilidade financeira de urn 

projeto de seguranc;a. Os recursos humanos ficaram extremamente caros e sua eficacia 
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tambem e questionada. 0 mercado de prestac;ao de servic;o de seguranc;a privada 

movimenta uma cifra de aproximadamente R$4,5 bilhoes par ana. 

3.1. Supervisor de Seguranc;a 

Apear de se utilizar o termo supervisor de seguranya, os pontos abordados sao 

uteis ara qualquer gestor da area, independentemente da sua posic;ao na hierarquia na 

empresa. Sera abordado a supervisao de uma maneira geral e posteriormente sera 

dado enfase na atividade de seguranc;a. 

Utilizando-se de uma abordagem "burocratica", a concepc;ao do que seja urn 

supervisor esta ligada as chamadas func;oes gerenciais, derivadas da definic;ao de 

Henry Fayol. Com base neste enfoque, supervisor e aquele que PLANEJA, ORGANIZA, 

DIRIGE e CONTROLA as atividades da organizac;ao na qual ocupa urn pasta de 

comando. Em sintonia com a visao contemporanea, o supervisor tambem deve ser 

considerado urn especialista, s6 que nao convencional. Alem dos conhecimentos na 

area de seguranc;a, o supervisor deve ser urn especialista em resultados, em mudanc;as 

e em pessoas. 

3.1.1. Especialista em Resultados 

Existe, de fato, urn grande numero de variaveis que pode influenciar o trabalho 

do supervisor, mas ha uma s6 expectativa que e unanime e universal: o supervisor 

deve apresentar resultados satisfat6rios de seu trabalho, ou seja, deve ser EFICAZ. A 

essencia da eficacia da gestao consiste em assegurar que a organizayao esteja voltada 

para as suas finalidades e objetivos basicos, atraves de uma produc;ao eficiente dos 

seus servic;os ou produtos. lsto significa que cabe ao gestor o papel de interpretar as 

demandas do ambiente no qual sua organizac;ao se insere; tamar decisoes quanta ao 

processo a ser utilizado para atender as demandas; e garantir que os resultados sejam 

alcanc;ados. 
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3.1.2. Especialista em Mudan~a 

0 ambiente esta em permanente mutac;ao. A organizac;ao, enquanto parte 

integrante desse contexto em movimento sofre pressoes para adaptac;ao as novas 

exigencias. Para essas novas exigencias, e necessario que o supervisor seja uma 

especie de profissional da adaptac;ao, dotado de uma visao prospectiva, capaz de 

enxergar a longa distancia as transformac;oes e, principalmente, dotado de criatividade 

para se ajustar rapidamente as novas formas, reinventando procedimentos, sem perder 

de vista os objetivos. 

3.1.3. Especialista em Pessoas 

Dentro deste enfoque, a realidade do supervisor envolve uma especie de 

"sobrequalidade" que nao pode ser aferida por instrumentos. Depende de algo que se 

pode chamar de aptidao para o relacionamento humano. No desempenho desse papel, 

o gestor deve preocupar-se em compreender as redes de poder e atentar para os 

vinculos e as ligac;oes que formam a malha das relac;oes interpessoais. 

Dentro de uma visao mais restrita, pode-se, tambem, definir supervisor como 

aquele que avalia a eficiencia de urn trabalho ou aquele que toma conhecimento global 

de uma atividade, a fim de descobrir os valores positivos, bern como as possiveis 

falhas, para corrigi-las. 

3.1.4. A~ao Estrategica do Supervisor 

Existem alguns conhecimentos que sao estrategicos para o supervisor: 
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I. Conhecimento Tecnol6gico- E menos o dominic da tecnologia e mais a 

capacidade de se inforrnar a respeito. Ter acesso as fontes de 

transferencias tecnol6gicas e poder mobilizar as competencias necessarias. 

II. Conhecimento do Ambiente- Traduz-se em uma especie de sintonia com 

as mudanc;as cotidianas e aceleradas da realidade atual. 

Ill. Conhecimento da Organiza~io Requer a compreensao da 

complexidade da integrac;ao dos fatores sociopolitico, economico, 

psicol6gico e ideol6gico que tecem a vida organizacional. 

IV. Conhecimento dos lndividuos - Requer a adoc;ao de uma perspectiva 

que considere o ser humane para alem do seu comportamento aparente e 

da sua dimensao racional. 

3.1.5. Atribui~oes do Supervisor de Seguran~a 

Com a experiencia adquirida ao Iongo dos anos de atuayao na area, pode-se 

afirmar que o supervisor de seguranc;a tern que se preocupar com alguns pontos para 

desenvolver com eficiencia e eficacia a sua func;ao: 

• Ter empatia; 

• Ser urn lider; 

• Saber delegar tarefas; 

• Ser proativo; 

• Ser curiosa; 

• Ser born cobrador. 
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3.1.5.1. Empatia 

Sabe-se que empatia e se colocar no Iugar do outro, buscando entender a visao 

dele sobre determinado assunto ou problema. Essa caracteristica e importante na 

relayao do supervisor com o cliente, os subordinados, o superior e os marginais. 

• Cliente - Para entender o que ele espera dos serviyos que serao 

prestados bern como da atividade de supervisao. 

• Subordinados - A relayao do supervisor com os seus subordinados tern 

que ser baseada em confianya e respeito. Para que essa realidade exista, 

e necessaria que o supervisor coloque-se no Iugar deles para entender o 

que esperam dele como chefe. 

• Superior - 0 supervisor tern que prestar urn excelente serviyo tambem ao 

seu cliente interno, ou seja, ao seu supervisor hierarquico. Para isso, e 

necessaria que o supervisor se coloque no Iugar dele, pois desta forma 

tera maior probabilidade de satisfaze-lo. 

• Marginais - Ao se colocar no Iugar dos marginais, o supervisor podera 

perceber melhor as vulnerabilidades dos postos de serviyo e, desta forma, 

melhor planificar os subsistemas de seguranya. 

3.1.5.2. Proatividade 

E importante para o supervisor ser proativo, ou seja, antecipar-se aos 

problemas. Sabe-se que a atividade de seguranya e preventives, logo quanto mais 

proativos forem os profissionais da area, maior a probabilidade de sucesso da atividade 

de seguranya, evitando-se ayoes corretivas. 
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3.1.5.3. Curiosidade 

A curiosidade levara os profissionais de seguranc;a a buscar sempre novos 

conhecimentos e, desta forma, afastando-se cada vez mais do empirismo. 

3.1.5.4. Cobran~a 

0 supervisor e responsavel pelo resultado obtido por seus subordinados, ou 

seja, tern que entender que os resultados sao alcanc;ados atraves das pessoas. Treina

las e delegar ac;oes sao atividades importantes, porem s6 o acompanhamento e a 

cobranc;a lhe asseguram que as coisas andam bern na organizac;ao. 

3.1.6. Tipos de Supervisor 

Poderia, de forma generica, estabelecer tres tipos de supervisor de seguranc;a: 

I. Supervisor organico - E aquele que faz parte do quadro funcional da 

empresa contratante ou quando ela possui servic;o organico de seguranc;a 

patrimonial. 

II. Supervisor de contrato - E aquele que, apesar de prestar servic;o no 

espac;o fisico do cliente, faz parte do quadro funcional da empresa de 

seguranc;a contratada. 

Ill. Supervisor rondante - E o supervisor que tern a responsabilidade de 

supervisionar diversos clientes. Ele nao esta fixo em nenhum posto de 

servic;o. 
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3.1.7. Atividades a serem Desenvolvidas 

Dentre as diversas atividades exercidas pelo supervisor, destaca-se: 

• Vistoria do posto de serviyo; 

• Avaliayao de desempenho dos prepostos; 

• Elaborayao de relat6rios; 

• Contato com o cliente; 

• lnvestigayao; 

• lmplantayao de postos de serviyo; 

• Visitas tecnicas; 

• Avaliayao de normas e procedimentos; 

• Tipos de supervisao. 

3.1.7.1. Vistoria do posto de servi~o 

No processo de vistoria do posto de serviyo, o supervisor de seguranya deve 

nao apenas fazer uma fiscalizayao, mas, sim, preocupar-se em ter uma visao sistemica. 

Com base nesta premissa, o supervisor deve preocupar-se em: 

• Verificar as necessidades dos vigilantes; 

• Verificar os equipamentos (lanterna, armamento, muniyao, capa de chuva, 

livro de ocorrencia, etc); 

• Ler o livro de ocorrencia; 

• Percorrer todo o espayo fisico do cliente e os postos de vigilancia; 
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• Manter contato como gestor do contrato; 

• Levantar as vulnerabilidades, atratividades e oportunidades; 

• Acompanhar as horas extras; 

• Visitar os postos de servi9o durante o dia e a noite. 

3.1.7.2. Avalia~ao de desempenho dos prepostos 

0 supervisor deve avaliar constantemente os vigilantes, buscando corrigir as 

falhas detectadas, levantar os candidatos a futuras promo96es e identificar as 

necessidades de treinamento. 

3.1.7.3. Elabora~ao de relat6rios 

Constantemente o supervisor tera que elaborar relat6rios, internos ou externos. 

Na elabora9ao e fundamental que exista uma preocupa9ao com: 

• Nao cometer erros de portugues; 

• A estrutura do relat6rio; 

• Espa9o de tempo entre o fato gerador do relat6rio e a elaborayao do 

mesmo. 

3.1. 7 .4. Contato com o cliente 

No contato como cliente, e importante que o supervisor preocupe-se com: 



27 

• 0 marketing pessoal; 

• A demonstracao do seu conhecimento te6rico da area de seguranca; 

• A pontualidade; 

• 0 desenvolvimento no cliente de urn sentimento de confianca na empresa 

e nos seus colaboradores; 

• A sua habilidade de vendedor. 

Apesar de muitos afirmarem que nao, tem-se a conviccao de que o supervisor e 

tambem urn vendedor, direto e indireto. lndireto porque seu desempenho influenciara 

diretamente na satisfacao do cliente em relacao aos servicos prestados. Direto no 

sentido de que ele deve buscar novos clientes, assim como agregar novos services aos 

clientes ja existentes. 

0 supervisor deve estar sempre se perguntando: o que o cliente espera? Nao 

se deve esquecer que o supervisor e o elo entre o cliente e a empresa terceirizada ou 

entre o setor de seguranca e os demais. Juntamente com os vigilantes, ele e a 

personificacao da empresa de seguranca e deve buscar constantemente a satisfacao 

plena do cliente. 

3.1.7.5. lmplanta~ao de postos de servi~o 

Sem duvida, esta e uma das mais importantes atividades do supervisor de 

seguranca. Se a implantacao nao for bern feita, todo o processo de conquista do 

cliente, desde o primeiro contato ate a assinatura do contrato, ira por terra, uma vez que 

o primeiro contato operacional sera negativo. Para se ter certeza desta afirmacao, 

entende-se ser necessaria que exista uma preocupacao com os seguintes pontos: 

• Vistoria previa - E fundamental que o setor operacional realize antes da 

implantacao dos servicos uma vistoria do espaco fisico do cliente. Nesta 
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inspeyao, serao levantadas as necessidades do cliente, bern como as 

dificuldades de implantayao. 

• Acompanhamento do processo de recrutamento, sele~ao e 

treinamento - 0 supervisor deve acompanhar o processo que envolve a 

contratayao e o treinamento dos prepostos que serao lotados no cliente. 

Este acompanhamento podera evitar contratayoes e treinamentos 

equivocados, pois o supervisor conhece de perto as necessidades do 

cliente. 

• Conhecimento das bases contratuais - E importante que o setor 

responsavel pela elaborayao do contrato repasse para o setor operacional 

todas as informayoes contratuais importantes, tais como: numero de 

horas, numero de dias, durayao do contrato, equipamentos, tipo de 

uniforme, pessoas de contato, endereyo do cliente com ponto de 

referencia, telefones de contato etc. 

• Cuidado com a prime ira impressao - Apesar de muitos afirmarem que a 

primeira impressao nao e tao importante, continua-se a acreditar que ela e 

fundamental, pois caso nao ocorra uma boa primeira impressao a 
empresa tera que destinar urn esforyo muito grande para recompor a sua 

imagem. Todo cliente possui uma expectativa em relayao ao serviyo que 

sera prestado e, se a percepyao for inferior ao esperado, o cliente chegara 

a uma situayao de insatisfayao. 

• Harmonia entre os diversos setores da empresa e o setor de 

seguran~a- Os diversos setores da empresa contratante e a seguranya 

precisam estar sincronizados para que a implantayao ocorra com sucesso. 

Alem desta interayao, e importante a sinergia entre os diversos setores da 

contratada, principalmente entre o operacional, o comercial e o de 

recursos humanos. 
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3.1.7.6. Visitas tecnicas 

E importante que o supervisor de seguranc;a acompanhe os colaboradores do 

setor comercial nas visitas aos prospects (provavel novo cliente), pois o setor comercial 

tern que evitar vender servic;os que sao impossiveis de ser operacionalizados. A 

vivencia nos mostra que muitos problemas operacionais ocorrem em virtude de vendas 

malfeitas. 

3.1.7.7. Avalia~ao de normas e procedimentos 

Na elaborac;ao das normas e procedimentos que serao utilizadas no cliente, e 

fundamental que o supervisor observe quatro pontos: 

• Conhecimento da realidade do cliente - Tendo ou nao uma estrutura de 

seguranc;a, e preciso deter o conhecimento das normas, procedimentos e 

controles existentes no cliente. A falta deste controle podera levar a urn conflito 

entre as normas de seguranc;a e as da empresa-cliente. 

• Normas de seguran~a X normas do cliente - E importante que haja uma 

relac;ao pacifica entre as normas de seguranc;a, por posto de servic;o, e as 

normas da empresa como urn todo. As normas de seguranc;a devem estar 

embasadas na cultura da empresa-cliente sob pena de levar a inviabilidade da 

estrutura de seguranc;a. Alem desta preocupac;ao inicial, e importante que seja 

avaliada as normas e os procedimentos e fazendo os ajustes necessaries. 

• Treinamento da equipe de seguran~a - A equipe de seguranc;a precisa ter as 

normas por posto de servic;o e as normas da empresa-cliente muito bern 

interiorizadas, alem de coloca-las em pratica. E fundamental que o supervisor 

desperte nos vigilantes a visao de que eles devem ser exemplo, pois sao eles os 

responsaveis pela fiscalizac;ao. 
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• Treinamento dos colaboradores da empresa-cliente Todos os 

colaboradores precisam ser treinados com rela9ao as normas de seguran~ e 

entender que elas existem para protege-los. 0 processo de endomarketing sera 

fundamental para o sucesso do treinamento. 

3.1.8. Tipos de Supervisio 

3.1.8.1. Direta 

E a supervisao efetuada como funcionario. Pode ser executada com: 

• Planejamento - Acompanhamento do planejamento das atividades do 

subordinado. No inicio, essa atividade pode ser feita em conjunto. Com a 

experiencia e o tempo, o supervisor recebe o relat6rio e sempre o discute, 

demonstrando que concorda ou sugerindo altera9oes. 

• Treinamento - Treinamento no proprio cargo quando o supervisor, 

acompanhando o treinando, vai aprimorando seu trabalho. Uma recomenda~o 

e que se evite ficar explicando o trabalho na frente do cliente, pois, ao sair para 

executar uma atividade, o funcionario deve estar previamente treinado. 0 

supervisor, na supervisao direta, observa e, de forma reservada, orienta as 

corre9oes. 

• Avalia~io de desempenho - Quando o supervisor mede: a efetividade do 

trabalho realizado x as expectativas da organiza9ao. 
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3.1.8.2. lndireta 

Esse tipo de supervisao e feita na ausencia do subordinado. 0 objetivo e avaliar 

trabalhos ja executados. Algumas vezes, o comportamento do avaliado e muito born 

durante a supervisao direta, cumprindo todos os requerimentos da fun~ao e recebendo 

uma excelente avalia~ao. A supervisao indireta pode refor~ar essa avalia~ao ou mostrar 

falhas que nao aparecem quando o avaliado esta acompanhado do supervisor. Neste 

caso, fica caracterizado que o funcionario sabe fazer (identificado na supervisao direta) 

e nao o faz por atitudes que devem ser corrigidas. 

0 ideal e que se instituam roteiros e programas de trabalhos diaries e que o 

supervisor os analise. lsso da a informa~o se o funcionario esta cumprindo o 

planejado, teoricamente. A supervisao posterior aos lugares visitados da ao supervisor 

a visao da corre~ao do relat6rio e do servi~o executado, alem do comportamento do 

funcionario que e levantado em entrevista com a pessoa que recebeu o servi~. 

3.1.9. Conceito "sombra" de supervisao 

0 supervisor eficaz e aquele que consegue que a equipe execute perfeitamente 

todos os servios. Para isso, tern que estar bern informado de como as tarefas estao 

sendo e foram realizadas. Se acompanhar bern os passes dos subordinados e o 

andamento dos trabalhos, planejando, orientando e cobrando, conseguira o born 

desempenho da equipe. 

Alem do mais, estara "sempre presente". 0 subordinado sentira sua presen~a, 

como uma sombra, ou seja, sabera que seu servi~o esta sendo avaliado e, portanto, 

sua tendencia sera evitar erros. Assim, a avalia~ao de desempenho dos subordinados 

(vigilantes, instaladores etc.), alem de corrigir as falhas detectadas, identifica potenciais 

candidates a futuras promo~oes e levanta necessidades de treinamento. 
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3.1.10. Pontos lmportantes para a supervisao: 

3.1.1 0.1. Gestor do contrato 

Para que a estrutura de seguranc;a possa funcionar adequadamente, e 

fundamental que o gestor esteja de maos dadas com o setor de seguranc;a, seja a 

estrutura organica ou terceirizada. 0 supervisor pode conseguir este apoio atraves de 

algumas ac;oes: 

• Plano de seguranc;a consistente; 

• Equipe bern selecionada e treinada; 

• Relac;ao de confianc;a entre o gestor e a supervisao; 

• Visao clara do gestor quanto a necessidade da estrutura de seguranc;a. 

3.1.10.2. Colaboradores 

Nenhuma estrutura de seguranc;a tera sucesso, mesmo com o apoio da alta 

direc;ao, se os colaboradores da empresa nao estiverem convencidos da necessidade e 

de que ela veio para ajuda-los e nao prejudica-los. A maneira mais consistente de 

viabilizar este apoio e atraves de urn trabalho interno de marketing conhecido por 

endomarketing, pois, antes de vender a empresa para o mercado, e fundamental 

vende-la para os funcionarios. 

3.1.10.3. Equipe de seguran~a 
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Os prepostos da seguranya precisam ser bern selecionados e treinados e estar 

conscientes da sua importancia. 0 supervisor tern que valorizar os seus vigilantes; esta 

valorizayao e a base para uma 6tima prestayao de serviyo. Nao se deve esquecer que 

esta nas maos dos vigilantes a satisfayao do cliente. 

3.1.10.4. Escala de servi~o 

0 supervisor deve ter uma preocupayao especial com a escala de serviyo da 

equipe de seguranya. Ela deve buscar conciliar a necessidade do cliente com o 

desgaste fisico do vigilante. Apesar de a escala de serviyo de 12 horas x 36 horas ser a 

mais utilizada, muitas vezes ela nao condiz com a necessidade do cliente; nesta 

situayao o supervisor devera buscar uma alternativa que atenda ambas as partes. Na 

escolha da escala, o supervisor devera ter as seguintes preocupayoes: 

• Definir se a equipe trabalhara em regime de plantae ou administrativamente; 

• Caso optar pelo horario administrative, nao esquecer que a carga horaria 

semanal e de 44 horas; 

• Lembrar que o adicional noturno comeya a vigorar a partir das 22 h ate as 5 h; 

• Apesar de normalmente a escala 12 horas x 36 horas ter inicio as 7 h e as 

19h, deve-se adaptar estes horarios a realidade do cliente. 

3.1.11. Continuo desenvolvimento 

0 supervisor, como todo profissional, deve buscar constantemente o seu 

aprimoramento, pois nao se admite mais urn profissional de seguranya, principalmente 

urn gestor, que embase suas a96es no empirismo, ou seja na pratica do dia-a-dia. Nao 
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esta querendo dizer que a pratica nao tenha a sua importancia, mas ela sozinha nao e 

mais suficiente. 

Existem diversos meios atraves dos quais o supervisor pode buscar o 

conhecimento, tais como: livros de seguranc;a, livros de administrayao e direito, revistas 

especializadas nas areas de seguranc;a e gestao, seminarios, palestras, cursos, feiras 

especializadas, curso de formac;ao de vigilante, curso de supervisor de seguranc;a, 

postos de vendas e ate mesmo conselhos de outras pessoas ou profissionais da area. 

3.2. Lideran~a 

0 gestor da seguranc;a, para exercer com eficiencia e eficacia as suas 

atividades, precisa nao apenas ser urn chefe, mas, sobretudo urn Hder. Apesar de 

muitos afirmarem que nao se pode formar urn Hder, entende-se que esta afirmayao nao 

e totalmente verdadeira, mas, sem duvida alguma, o Hder nato sempre sobressaira em 

relac;ao ao Hder formado. Existem varias definic;oes para lideranc;a, dentre elas, duas 

apresentadas por Antonio Maximiano: 

• Lideranc;a e o processo de conduzir as ac;oes ou influenciar o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas. 

• Lideranc;a e a realizac;ao de metas por meio da direc;ao de colaboradores. 

Palavras como influencia e colaboradores implicam importante condiyao para a 

lideranc;a: CONSENTIMENTO. Consentimento e diferente do tipo de obediencia 

produzido pela autoridade formal. As principais diferenc;as entre consentimento e 

autoridade formal sao: 
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3.2.1. Autoridade formal 

• Fundamenta-se em leis aceitas de comum acordo, que criam figuras de 

autoridade dotadas de poder de comando; 

• 0 seguidor obedece a lei incorporada na figura de autoridade, nao a 
pessoa que ocupa o cargo; 

• A lei e o instrumento para possibilitar a convivencia social; 

• A autoridade formal e limitada no tempo e no espa~o geogn1fico, social ou 

organizacional. Os limites definem a jurisdi~ao da autoridade; 

• A autoridade formal e temporaria para a pessoa que desempenha esse 

papel; 

• A autoridade inclui o poder de for~ar a obediencia das regras aceitas para 

a convivencia; 

• A autoridade formal e atributo singular. 

3.2.2. Consentimento 

• Fundamenta-se na cren~a dos seguidores a respeito das qualidades do 

lider e de seu interesse em segui-lo; 

• 0 seguidor obedece ao lider e a missao que ele representa; 

• 0 lider e instrumento para resolver problemas da comunidade; 

• A lideran~a e limitada ao grupo que acredita no lider ou precisa dele. Os 

limites da lideran~a definem a area de influencia do lider; 

• A lideran~a tern a dura~ao da utilidade do lider para o grupo de 

seguidores; 

• Os lideres tern o poder representado pela massa que o segue; 
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• A lideran9a e produto de inumeros fatores. Nao e qualidade pessoal 

singular. 

Com base na rela9ao entre lider e liderandos, tres tipos diferentes de lideran9a 

podem ser identificados, de acordo com Antonio Maximiano: 

• Os lideres que arrastam multidoes, capazes de conceber uma grande 

ideia, de juntar urn grupo suficientemente grande para concretiza-la e de 

pressionar a multidao para que, de fato, a concretize. 

• Os lideres que interpretam as multidoes, habeis principalmente em tornar 

claros e explicitos os sentimentos e pensamentos que se encontram no 

conjunto de forma obscura e confusa. 

• Os lideres que representam as multidoes e limitam-se a exprimir apenas a 

opiniao coletiva, de forma ja conhecida e definida. 

3.3. Contexto da Lideranca 

Muitas defini9oes de lideran9a parecem pressupor individuos dotados de 

virtudes extraordinarias, que foram grandes condutores de pessoas, em situa9oes 

tambem extraordinarias. A lideran9a, muitas vezes, parece ser definida como uma 

virtude singular e inata. 

No entanto, a lideran9a nao pode ser vista apenas como habilidade pessoal, 

que torna algumas pessoas mais aptas a influenciar outras. A lideran9a tern que ser 

vista como urn processo interpessoal dentro de urn contexte complexo, no qual outros 

elementos estao presentes. Ela nao e apenas urn atributo da pessoa, mas uma 

combina9ao de quatro variaveis. Sao elas: 

• As caracteristicas do lider; 

• As caracteristicas dos liderados; 
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• As caracteristicas da tarefa a ser realizada; 

• A conjuntura social, economica e politica. 

3.3.1. Caracteristicas pessoais do lider 

No papel de lider, algumas pessoas sao mais eficazes que outras, ou se 

sentem mais confortaveis que outras. Algumas parecem desejar mais que outras 

desempenhar o papel da lideranya, ou ter alguma especie de poder. As caracteristicas 

individuais importantes para o entendimento dessas diferenyas sao as habilidades e a 

motivayao. Outro elemento importante no comportamento do lider e a maneira como se 

relaciona com sua equipe.O desempenho eficaz do papel de lider, no entanto, nao e 

garantia do desempenho global de uma pessoa como gestor. 

3.3.2. Caracteristicas pessoais dos liderados 

Uder e liderados encontram-se em uma relayao de influencia reciproca. Os 

liderados sao colaboradores de quem exerce a lideranya. Existem dois aspectos 

importantes a serem considerados: 

1. Motiva~oes - Os liderados seguem o lider por algum motivo. A ligayao 

inseparavel entre o lider e as motivayoes dos liderados permite afirmar que 

toda lideranya e transacional - sempre ha urn processo de troca entre o lider 

e os liderados. 

2. Competencia dos liderados - A competencia dos liderados varia de forma 

proporcionalmente inversa a lideranya. Mais competencia dos seguidores, 

menos necessidade de interven9ao do lider. 



38 

3.3.3. Caracteristicas da tarefa 

0 que liga o lider aos seguidores e a existencia de uma tarefa. Sem esse 

componente, nao ha lideranya, apenas influencia ou popularidade. As missoes que o 

lider propoe ao grupo podem ser classificadas em dois tipos: 

• Missio moral - 0 lider que lanya o desafio apela ao senso de 

responsabilidade, valores, desejos, aptidoes e habilidades ou outros fatores 

comportamentais dos liderados. Uderes que desejam enfatizar o conteudo 

moral da tarefa usam palavras como missao, visao, compromisso e 

comprometimento. A recompensa que o liderado recebe e nada mais do que a 

realizayao da missao. 

• Missio calculista - 0 lider que promete uma recompensa em troca da 

obediencia dos seguidores e nada mais que urn negociador. Tanto o lider 

quanto o liderado, em uma relayao de acordo entre as partes, enxergam o 

trabalho como urn sistema de trocas entre contribuiyoes e recompensas. 

3.3.4. Conjuntura 

A conjuntura e representada pelos fatores hist6ricos, organizacionais e culturais 

dentro dos quais ocorre o processo de lideranya. 

3.3.5. Caracteristicas Pessoais do Lider 

0 estudo da figura humana do lider tenta entender quais comportamentos, 

trayos de personalidade, habilidades, atitudes e outras caracteristicas pessoais sao 

determinantes para seu desempenho eficaz. 
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3.3.6. Motiva~oes do lider 

Outra forma de estudar a lideran9a e com o foco nas motiva9oes. Algumas 

pessoas sao lideres nao por causa de suas habilidades, mas porque gostam de liderar. 

David McClelland foi quem identificou a necessidade do poder. 0 individuo que busca a 

satisfa9ao desta necessidade realiza a96es para alcan9ar posi96es nas quais possa 

influenciar o comportamento alheio. A necessidade de poder tern duas manifesta¢es 

principais, segundo Maximiano. Na primeira manifesta9ao, a pessoa busca a satisfa~o 

pessoal por meio da influemcia sobre o comportamento alheio. A pessoa que tern essa 

motiva9ao procura ser dominante e pede evocar a lealdade e a inspira~o de parte de 

seus liderados. Na segunda manifesta~o. a pessoa da enfase ao poder social ou 

institucional e busca a satisfa9ao de metas coletivas. 

3.3. 7. Habilidades 

Outro prisma de estudo focaliza a lideran9a como habilidade que pode ser 

desenvolvida a partir das aptidoes. 0 estudo delas torna a lideran9a uma competencia 

acessivel par meio da educa9ao, treinamento e experiencia. As habilidades 

relacionadas com a comunica9ao demonstram que certas caracteristicas dos lideres 

podem ser desenvolvidas. A comunica9ao e a base da lideran~. uma vez que o 

requisito basico para urn lider e a capacidade de transmitir sua mensagem de modo a 

persuadir, inspirar ou motivar seus seguidores. 

3.4. Estilos de Lideran~a 

Os termos autocracia e democracia, transportados da politica para a 

administra9ao, sao empregados para definir duas formas de usar a autoridade, tanto a 

autoridade formal, quanto a autoridade produzida pelo consentimento dos liderados. 
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3.5. Eficacia do Lider 

A eficacia do estilo de lideranc;a depende de seu efeito sobre o desempenho da 

tarefa e a satisfac;ao do influenciado, seja ele individuo ou grupo. Para ser eficaz, o 

estilo tern que se ajustar a situac;ao. Esta afirmac;ao e a base das teorias da chamada 

lideranc;a situacional. Existem diversas hip6teses em relayao a lideranc;a situacional, e 

as principais sao: 

• Modelo de Tannenbaum e Schmidt; 

• Modelo de Fiedler; 

• Modelo de Hersey-Blanchard. 

3.5.1. Modelo de Tannenbaum e Schmidt 

Eles propoem tres criterios para avaliar a situac;ao: 

I. 0 proprio gestor: a forma como o lider se comporta e influenciada principalmente 

por sua formac;ao, conhecimento, valores e experiencia. 

II. Os colaboradores: as caracteristicas dos colaboradores influenciam a escolha e 

a eficacia do estilo de lideranc;a. 

Ill. A situa~ao: o clima da organizayao, o grupo de trabalho, a natureza da tarefa e a 

pressao do tempo caracterizam a situac;ao dentro da qual os estilos funcionam 

com maior ou menor eficacia. 

3.5.2. Modelo de Fiedler 

As situac;Oes vividas pelo lider podem ser avaliadas em termos de tres 

caracteristicas, sendo elas: 
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I. As rela~oes entre o lider e os liderados. Se os sentimentos dos liderandos 

forem positivos em rela~ao ao lider, a situa~ao sera favoravel; caso contrario, 

sera desfavoravel. 

II. 0 grau de estrutura da tarefa. Tarefas muito bern definidas, com alto grau de 

organiza~ao e certeza, sao favoraveis para o lider. 

Ill. 0 poder da posi~ao. Se o lider puder promover ou remover qualquer 

integrante da equipe e porque sua situa~ao tern poder. 

3.5.3. Modelo de Hersey-Blanchard 

Para eles, a maturidade do subordinado, avaliada em termos de grau de 

capacidade e interesse de fazer urn born trabalho, e a principal caracteristica da 

situa~ao que qualquer lider enfrenta. Existem quatro formas de liderar: 

I. Comando- Esse estilo, adequado para pessoas com baixo nivel de maturidade, 

preve alto grau de comportamento orientado para a tarefa, com pouca enfase no 

relacionamento. Urn comportamento especifico nesse caso e dar ordens e 

reduzir o apoio emocional. 

II. Venda - Esse estilo compreende alto nivel de comportamentos orientados 

simultaneamente para a tarefa e para o relacionamento, e ajusta-se a pessoas 

com elevada vontade de assumir responsabilidades, mas com pouca experiencia 

ou conhecimento. 

Ill. Participa~ao - Esse estilo se orienta para o relacionamento, com pouca enfase 

na tarefa, e ajusta-se com grande competencia, mas pouco interesse em assumir 

responsabilidades, devido a sentimentos de inseguran~a ou motiva~o. 

IV. Delega~ao - Consiste em dar pouca aten~ao a tarefa e ao relacionamento, 

ajustando-se a pessoas que tenham as condi~oes ideais para assumir 

responsabilidades. 
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0 conceito fundamental da lideran9a situacional e que nao ha urn estilo de 

lideran9a que seja melhor. As pessoas que estao em posi9ao de lideran9a se tornam 

eficazes quando utilizam tratamento diferente para pessoas diferentes, ou seja, quando 

elas variam seu estilo de lideran9a em resposta as necessidades das pessoas que elas 

lideram. Tres habilidades sao necessarias para se tornar urn Hder situacional: 

A. Diagn6stico - E a habilidade de ler a situa9ao e de adaptar seu estilo as 

necessidades dela. 

B. Flexibilidade - E a capacidade de usar, com naturalidade, os estilos de 

lideran9a. 

C. Acordo- E a capacidade de negociar e estabelecer como liderado urn plano 

para torna-lo urn vencedor. 

Quando urn Hder nao combina seu estilo de lideran9a com as necessidades do 

liderado ou da situa9ao, ele supervisiona excessiva ou insuficientemente. Quando os 

supervisores intercedem excessivamente, frustram os subordinados. Quando 

supervisionam insuficientemente, normalmente eles nao obtem os resultados 

esperados. 
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CONCLUSAO 

0 trabalho em questao tenta mostrar como a questao da seguranc;a privada e 

urn nicho de mercado no pais, principalmente devido as falhas do Estado em lidar com 

os problemas da violencia, bastante constantes principalmente nas grandes metr6poles 

brasileiras. Oliveira diz que: 

A demanda e a prestayao de servi~tos de seguranya privada tendem a persistir 
em funyao das falhas do Estado e das condiyees especificas para o 
funcionamento efetivo dos sistemas de seguranya. 0 desenvolvimento das 
foryas policiais, focalizando a especializayao e o profissionalismo, e apontado 
como a causa de urn distanciamento problematico entre essas e as 
comunidades atendidas, tornando serviyos menos direcionados para a 
prevenyao e mais para rea~tao aos delitos (OLIVEIRA, 2004, P. "111) 

Apesar disso existe urn problema serio na organizac;ao dos servic;os de 

seguranc;a privada disponiveis ao consumidor, principalmente no que se refere a 

regularidade tanto do profissional, quanto de sua conduta. Mais uma vez, Oliveira 

mostra que: 

No Brasil, no entanto, a atividade regular compete com urn grande numero de 
agentes clandestinos. Este elevado grau de clandestinidade tern relayao com 
custos comparativamente menores de presta~tao de serviyos, que por serem 
insumos indiretos de produyao, configuram despesas que tomadores de 
servi~tos cortam em epocas de contenyao de custos. 0 prestador de serviyos 
clandestinos possui vantagens ao escapar dos custos criados pelas instituiyees 
no mercado de trabalho e dos custos e barreiras para ingresso e operayao no 
mercado de prestayao de servi~tos. Com falhas na fiscalizayao e puniyao de 
clandestinos, forma-se uma conjuntura desfavoravel a atuayao regular na 
seguranya privada. Considerando que os custos de prestayao de serviyos sao 
substancialmente maiores na atividade regular, e como tomadores com renda 
mais baixa tern menor a propensao a consumir, o emprego de agentes 
clandestine a baixo custo tende a ser atraente (OLIVEIRA, 2004, P. 112) 

Assim, mostrou-se neste trabalho e as caracteristicas necessarias a uma 

gestao de seguranc;a. Conforme o que foi dito, para que o gestor seja eficiente, 
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necessita-se estabelecer com clareza o perfil e as caracteristicas obrigat6rias e 

desejaveis deste profissional, pois o cenario brasileiro apresenta muitos riscos, aumento 

da violencia, do crime organizado e a falta de apoio do governo na area de seguran~. 

Para isto, este profissional deve estar bern treinado e preparado para esta funyao. 

Este profissional tern urn papel muito importante no planejamento da 

seguranc;a, na prevenc;ao e na reduc;ao de prejuizos ou perdas, agindo de uma maneira 

estrategica. Ele deve uma visao sistemica e a experiencia a campo obtida com o dia a 

dia e nos treinamentos realizados. Mas, nao basta somente esta experiencia ele deve 

tambem ter uma formayao em seguran~ empresarial. 
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