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RESUMO 

 
 
 Este estudo analisa o controle das empresas e profissionais de segurança privada no 

Brasil. A questão mais importante em relação ao controle da segurança privada é saber se é 

possível assegurar que o policiamento provido por esse setor seja executado de acordo com as 

regras públicas. A única forma de obter serviços aderentes a essas regras é fazer com que elas 

sejam levadas em consideração pelos profissionais que executam as atividades de policiamento 

privado. Estudiosos do policiamento concordam que os mecanismos mais capazes de produzir 

esses resultados estão localizados no interior das organizações. Levando isso em consideração, o 

objetivo desta tese de doutorado é entender as condições sob as quais as organizações de 

policiamento privado controlam seus funcionários de acordo com as normas públicas que 

regulam a prestação de serviços de segurança privada no Brasil. A hipótese que orienta o estudo é 

a de que esse controle ocorre quando as empresas de segurança percebem a existência de um 

ambiente institucional na qual os atores que exercem o controle externo da segurança privada 

(clientes, órgão regulador, Judiciário e mídia) são capazes de fazer com que comportamentos 

desviantes em relação às normas públicas sejam mais custosos para as empresas do que os 

investimentos necessários à estruturação de sistemas de controle interno aptos a prevenir tais 

comportamentos. Para avaliar essa hipótese foram realizados estudos de caso em quatro contratos 

de prestação de serviços de segurança, dois contratos para instituições financeiras e dois contratos 

para redes comerciais. A análise dos casos revelou que o modo como as empresas de segurança 

controlam internamente os seus funcionários é fortemente afetado apenas pelo controle externo 

realizado pelos clientes que contratam serviços de segurança no mercado. Quando os clientes 

remuneram contratos de prestação de serviços adequadamente e se interessam por condutas 

respeitosas, criam-se condições para a existência de sistemas de controle altamente estruturados e 

alinhados às regras públicas. O contrário também é verdade. Se os clientes não remuneram 

contratos adequadamente e desejam comportamentos desviantes em relação às normas públicas, o 

resultado tende a ser sistemas de controle interno com baixo grau de estruturação e alinhamento 

às regras públicas. Diante deste último cenário, a pesquisa mostrou que na maioria das situações 

os controles externos provenientes do órgão regulador, do Judiciário e da mídia não são capazes 

de atuar satisfatoriamente como última linha de defesa e correção de rumos. Esses achados 

apóiam as visões pessimistas presentes na literatura especializada, que vem sustentando a idéia de 

que existem déficits de governança e controle sobre as atividades de policiamento privado.  

 
Palavras chave: Controle, Serviços de Segurança Privada, Direitos Civis.   



 

ABSTRACT 

 
 
 This work analyzes the control over Brazil’s private security companies and agents. The 

most important issue in relation to the control over private security is to know if it is possible to 

ensure that the policing provided by this sector is run in accordance with public rules. The only 

way to get security services following these rules is to ensure they are abided by the agents who 

perform private policing activities. Scholars of policing agree that the control mechanisms better 

able to produce these results are located within organizations. Taking this into consideration, the 

aim of this doctoral thesis is to understand the conditions under which private security companies 

control their employees in accordance with the public rules governing the provision of private 

security services in Brazil. The hypothesis that guides the study is that this control occurs when 

security companies realize the existence of an institutional environment in which those exerting 

external control over private security (customer, regulator, judiciary and media) capable of cause 

deviant behavior in relation to public standards are more costly for companies than the 

investment required to structuring internal control system able to prevent such behaviors. To 

evaluate this hypothesis four security services contracts underwent case studies, two from 

financial institutions and two contracts from department store chains. The analysis of the cases 

revealed that the way private security companies control internally their employees is strongly 

affected only by clients who hire these services. When clients adequately pay for a service 

contracted and they require proper care and respectful behavior, they create conditions for the 

existence of internal control systems highly structured and aligned to government rules. The 

opposite is also true. If clients do not pay for the contract properly and request a deviant behavior 

in relation to public standards, the result tends to be of internal control systems with a low degree 

of structure and alignment. In the face of this last scenario, the research showed that in most 

situations the external controls from the regulator, the judiciary and the media are not able to 

satisfactorily perform as a last line of defense and course corrections. These findings support the 

pessimistic views present in the literature, which have sustained the idea that there are 

governance deficits in activities of private policing. 

 

Keywords: Control, Accountability, Private Security Services, Civil Rights.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema de policiamento das sociedades ocidentais passou por mudanças profundas na 

segunda metade do século XX. Uma das faces mais visíveis dessas mudanças é o crescimento das 

atividades de policiamento executadas pelo setor de segurança privada. O reaparecimento em 

grande escala do policiamento provido por organizações privadas suscita preocupações relativas 

ao controle dessas atividades e organizações. Independentemente de ser executado por atores 

públicos ou privados, o policiamento está imerso numa tensão estrutural que as sociedades 

democráticas precisam equacionar. Agentes de policiamento detêm poderes intrusivos e 

coercitivos para proteger os direitos civis da sociedade em geral (caso da polícia) ou de grupos 

sociais específicos (caso da segurança privada), mas esses poderes representam um potencial de 

ameaça aos direitos civis face à possibilidade de serem usados de maneira abusiva. A tensão entre 

o emprego de poderes intrusivos e coercitivos e o respeito aos direitos civis é inerente às 

atividades policiais, tornando imprescindível a existência de mecanismos de controle capazes de 

fazer convergir os dois pólos em tensão de modo a garantir a atuação dos agentes de policiamento 

em conformidade às regras que visam proteger direitos individuais1.  

A relevância do tema “controle” é amplamente reconhecida e explorada pelas ciências 

sociais quando os provedores são organizações policiais, mas frequentemente ignorada ou 

subestimada quando as organizações que provêem policiamento são empresas de segurança 

privada. Em conseqüência, tanto na literatura estrangeira como na literatura nacional de ciências 

sociais há um relativo conhecimento sobre o controle da polícia, mas pouco se sabe acerca do 

controle da segurança privada. As organizações e profissionais de segurança privada estão 

sujeitos a múltiplas formas de controle, aqui entendido de forma ampla como a capacidade que 

um ator A tem de direcionar ou influenciar o comportamento de um ator B por meio de 

incentivos, restrições ou penalidades2. Internamente, as organizações podem lançar mão de 

mecanismos para garantir ações conformadas a determinados padrões (controles da ação), 

implementar políticas de pessoal (controles de pessoal) e interferir na cultura organizacional de 

modo a estimular o auto-monitoramento e o monitoramento entre pares (controles culturais). A 

segurança privada também pode ser controlada externamente pelos clientes que contratam 

serviços de policiamento no mercado, pelas entidades de classe do setor, pela sociedade por meio 

                                                 
1  Vale lembrar que os direitos civis estão na base da noção de cidadania tal como concebida por Marshall (1963 

[1949], p. 57-114). Estes direitos correspondem aos direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, 
expressão, de ir e vir, de integridade física, enfim, todos os direitos liberais clássicos.   

2  A definição de controle é de Dahl e Lindblom (1971). 
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da mídia e de cidadãos descontentes, e pelo Estado através do sistema judicial e de um órgão 

regulador. Essa multiplicidade de controles foi objeto de pouca pesquisa empírica na literatura 

internacional de língua inglesa, que desde os anos 70 vem produzindo conhecimento sobre o 

fenômeno do policiamento privado. Na bibliografia brasileira de ciências sociais o cenário é 

ainda mais lacunar. As poucas análises empreendidas privilegiaram o estudo do controle via 

regulação estatal, em detrimento das demais formas de controle que incidem sobre a segurança 

privada.  

Este trabalho procura dar uma contribuição para essa literatura por meio de um estudo dos 

controles que recaem sobre a segurança privada. A questão mais importante em relação ao 

controle da segurança privada é saber se é possível assegurar que esses serviços sejam prestados 

de acordo com as regras públicas que regulam o setor. Essas regras estabelecem que os serviços 

de segurança privada devem satisfazer os interesses dos clientes, mas obedecendo aos princípios 

da dignidade da pessoa humana, das relações públicas, da prevenção e ostensividade, da 

proatividade, do aprimoramento técnico-profissional e das disposições que regulam as relações de 

trabalho. A única forma de obter serviços aderentes a esses princípios é fazer com que eles sejam 

levados em consideração pelos profissionais que executam as atividades de policiamento privado. 

Estudiosos do policiamento concordam que os mecanismos mais capazes de produzir esses 

resultados estão localizados no interior das organizações3. Sendo assim, pode-se dizer que o 

controle do policiamento privado depende fundamentalmente de as organizações de segurança 

privada estruturarem sistemas de controle interno para a obtenção de comportamentos 

congruentes com as normas públicas.  

Levando isso em consideração, o objetivo do trabalho é examinar as condições sob as 

quais organizações de segurança privada estruturam sistemas de controle interno alinhados com o 

interesse público. Que fatores aumentam ou diminuem as chances de uma organização de 

segurança privada contar com um sistema de controle interno altamente estruturado? Que 

fatores contribuem para que esse sistema internalize os princípios previstos nas normas 

reguladoras e opere de modo a produzir serviços de segurança privada alinhados com as 

expectativas da sociedade? São essas perguntas que a tese procurou responder.  

Ao direcionar os esforços de pesquisa para o controle interno, o trabalho não ignora a 

importância dos controles externos da segurança privada. Estes são considerados fundamentais 

para o controle das atividades de policiamento privado na medida em que são capazes de 

distribuir incentivos e sanções para que as organizações de segurança privada controlem 

adequadamente os seus funcionários. A hipótese que orienta o estudo é a de que sistemas de 

                                                 
3  Ver, por exemplo, Bayley (2001), Bittner (2003), Cano (2006), Monet (2001) e Neto (1999). 
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controle interno com alto grau de estruturação e alinhamento são produzidos nas condições em 

que as empresas de segurança percebem que os custos de comportamentos desviantes em relação 

às normas públicas são mais elevados do que os custos implícitos à estruturação de sistemas de 

controle interno aptos a prevenir tais comportamentos. Essas condições seriam possíveis caso os 

clientes se dispusessem a custear parte dos investimentos necessários à estruturação de sistemas 

de controle e caso os atores que exercem o controle externo da segurança privada impusessem 

sanções às empresas de segurança cujos vigilantes tenham ferido os princípios previstos nas 

normas públicas. Nessa perspectiva, o controle da segurança privada ocorre quando há um 

ambiente institucional caracterizado pela existência de controles externos (variáveis explicativas) 

que incentivam e/ou constrangem o desenvolvimento de um sistema de controle interno (variável 

a ser explicada) que funciona alinhado com o interesse público.  

  

 O trabalho está organizado em três partes e conclusão.  A primeira parte é formada por 

dois capítulos que apresentam a construção do problema de pesquisa. O primeiro capítulo faz a 

revisão da literatura nacional e internacional sobre o tema, procurando mostrar seus diferentes 

enfoques, as divergências e as limitações dos estudos. Tendo como ponto de partida a literatura 

revisada, o segundo capítulo constrói um modelo analítico para o estudo do controle da segurança 

privada que considera as múltiplas interações possíveis entre controles externos e controle 

interno.  

 A segunda parte explora teórica e empiricamente as características do setor de segurança 

privada. Essa parte é formada pelos capítulos três e quatro da tese. Após uma breve discussão 

sobre como a segurança privada impactou o campo dos policing studies nas últimas décadas, o 

capítulo três procura delimitar o setor de segurança privada dentro da estrutura de policiamento 

existente na sociedade brasileira para, em seguida, apresentar as dimensões, evolução e 

características desse setor na Região Metropolitana de São Paulo, universo onde foram 

selecionados os casos estudados na última parte. No quarto capítulo o foco da tese se desloca da 

Região Metropolitana de São Paulo para a cidade de São Paulo a fim de viabilizar uma análise 

empírica dos poderes e abusos presentes nas atividades de policiamento privado. Os registros 

policiais examinados nesse capítulo sugerem que os agentes de policiamento privado usam e 

abusam de “ferramentas” físicas e corporais, justificando preocupações relativas a violações de 

direitos civis e a necessidade de controle sobre a segurança privada.  

 A pesquisa sobre o controle da segurança privada é o foco da terceira parte, formada pelos 

três últimos capítulos da tese. O capítulo cinco apresenta o desenho de pesquisa, os 

procedimentos utilizados na coleta de dados e uma breve descrição da unidade de análise e dos 

casos selecionados para estudo. O capítulo seis relata os resultados encontrados para a variável 
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dependente “sistema de controle interno”, enquanto o capítulo final apresenta a análise cruzada 

dos casos à luz do modelo analítico que serviu como ponto de partida para a análise.   

 Por fim, a conclusão sumariza a tese e faz algumas considerações sobre as implicações 

dos resultados encontrados para os debates presentes na literatura sobre policiamento.   
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 A Situação das Pesquisas na Literatura Nacional 

 

Apesar de o segmento legal de segurança privada ter crescido enormemente nas 

últimas décadas e ocupar hoje um papel de destaque na paisagem urbana, até agora o 

fenômeno despertou pouco interesse entre os cientistas sociais brasileiros. Desde a transição 

para o regime democrático acumulou-se no Brasil uma extensa produção acadêmica voltada 

para o entendimento das relações tensas entre polícia e democracia, mas pouco foi dito acerca 

das relações entre segurança privada e democracia. Considerando quão extensas são as 

implicações que a segurança privada traz para os regimes democráticos, chega a ser 

surpreendente o fato de pouca pesquisa ter sido conduzida sobre o fenômeno.  

A subvalorização do fenômeno segurança privada nas ciências sociais brasileira parece 

decorrer de uma compreensão equivocada dos poderes envolvidos no policiamento executado 

pela segurança privada, comumente subestimado em comparações com os poderes envolvidos 

no trabalho de policiamento público4. Embora os profissionais de segurança privada não 

contem com os mesmos poderes coercitivos especiais disponíveis aos policiais, eles detêm 

poderes que sob alguns aspectos são potencialmente mais ameaçadores das liberdades civis do 

que os poderes de polícia. Treinados para utilizar força física e autorizados a portarem armas, 

uniformes, insígnias de autoridade e sofisticados aparatos de vigilância, profissionais de 

segurança privada colocam a disposição dos que controlam propriedades poderes para 

investigar, fiscalizar, revistar, autorizar, proibir, obstruir e excluir que não estão disponíveis 

do mesmo modo para os policiais. Isso porque, agindo fundamentada sob e orientada para o 

sistema de justiça criminal, o trabalho da polícia nas democracias está limitado pelas regras do 

devido processo legal, que prevê procedimentos formalizados que visam proteger a 

integridade e a privacidade dos indivíduos. Como a segurança privada não age baseada no 

sistema de justiça criminal formal, mas segundo o que foi estabelecido privadamente por 

contrato, ela não está submetida a tais regras. Para a segurança privada, mais importante do 

que obedecer ao devido processo legal para que pessoas sejam presas e processadas sem a 

violação de direitos fundamentais é prevenir e neutralizar ameaças reais e potenciais aos 

interesses dos seus clientes, daí o uso desinibido que pode fazer dos poderes que detêm, 

                                                 
4  Para uma análise empírica a esse respeito, ver capítulo 4. 
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especialmente os poderes para controlar acessos e expulsar ou banir pessoas dos espaços 

policiados através da ameaça ou uso de força física. (SHEARING; STENNING, 1981 e 1983; 

PAIXÃO, 1991; CALDEIRA, 2001).  

Foram poucos os autores brasileiros que reconheram os poderes envolvidos na 

prestação de serviços de segurança privada e viram ai um potencial de ameaça considerável 

para os direitos civis. Num ensaio seminal publicado no início dos anos 90, Paixão (1991, p. 

138) foi um dos primeiros a apontar o problema que a segurança privada colocava para os 

direitos humanos e para a democracia brasileira quando afirmou que “aos dilemas ‘antigos’ de 

domesticação da polícia e abertura do Judiciário às classes populares somam-se agora os 

problemas ‘modernos’ criados pela privatização da segurança”. Paixão não foi o único a notar 

o problema. Outros autores também o fizeram e, ao fazerem, chamaram a atenção para a 

importância do controle sobre a segurança privada (MATHIAS, 1990; SILVA, 1992; 

MUSUMECI, 1998; CALDEIRA, 2003; CUBAS, 2003).  

Embora diversos autores tenham reconhecido a importância do controle sobre a 

segurança privada, o tema só foi abordado por meio de estudo específico por Heringer (1992), 

Coelho (2006), Zanetic (2006), Ricardo (2006) e Lopes (2007). Heringer (1992) dedicou um 

capítulo de seu estudo sobre a “Indústria da Segurança Privada no Rio de Janeiro” para 

analisar o controle que o governo federal e o governo estadual realizavam no início dos anos 

90 sobre as empresas de segurança privada daquele Estado. A autora procurou dar substância 

a uma hipótese levantada por Paixão no ensaio mencionado anteriormente, isto é, a hipótese 

de que havia no Brasil e no Rio de Janeiro da época um “controle público puramente 

cerimonial” sobre a segurança privada. 

Mais recentemente, num contexto regulatório distinto daquele analisado por Heringer, 

Coelho (2006) e Zanetic (2006) estudaram o marco regulatório da segurança privada no Brasil 

em perspectiva comparada. De maneira mais jurídica do que sociológica, Coelho comparou a 

legislação que regula a segurança privada no Brasil com as legislações vigentes na Espanha, 

Portugal, México e Argentina e notou problemas na legislação brasileira no que diz respeito à 

regulação sobre as armas de fogo e à ausência de regulação sobre a segurança eletrônica, 

serviços de ronda em vias públicas e serviços de investigação particular.  

Zanetic (2006) recorreu à observação de modelos regulatórios encontrados em outros 

países para situar o caso brasileiro em perspectiva internacional. Isso foi feito a partir de um 

modelo teórico proposto por Waard (1999). O modelo combina duas dimensões para 

classificar o marco regulatório dos países europeus: extensão da regulação (não-

intervencionista, mínima ou abrangente) e capacidade reguladora (limitada ou ampla). O 
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Brasil foi classificado ao lado da maioria dos países desenvolvidos como sendo um caso de 

regulação abrangente, já que sua legislação prevê um conjunto extenso de exigências para que 

empresas e profissionais de segurança privada atuem, e capacidade reguladora limitada em 

função das dificuldades enfrentadas pela Polícia Federal5 na imposição de todas as regras 

estabelecidas no marco legal brasileiro. Zanetic atribuiu essas dificuldades da Polícia Federal 

à ausência de uma estrutura orgânica qualificada e à falta de investimentos consistentes em 

recursos humanos e tecnológicos, especialmente em bases de dados adequadas ao exercício 

das atividades fiscalizadoras.    

Os problemas detectados por Coelho e Zanetic, além de outros, também foram 

observados nos estudos de Ricardo (2006) e Lopes (2007). Ricardo propôs estudar não apenas 

o marco regulatório, mas também a fiscalização e o controle da segurança privada no Brasil. 

A autora adotou uma postura propositiva e procurou analisar as insuficiências do controle 

estatal com o intuito de propor aperfeiçoamentos. Para isso, utilizou informações divulgadas 

pela Polícia Federal sobre as atividades de controle e casos emblemáticos de irregularidades e 

ilegalidades publicados na imprensa envolvendo o setor de segurança privada. A partir dessas 

informações, a autora concluiu que o controle estatal é realizado de maneira insuficiente, mas 

que pode e deve ser melhorado através de medidas como a ampliação da regulação estatal 

para atividades de segurança privada não submetidas ao controle formal e explícito do Estado; 

tornar o marco regulatório mais preciso de modo a reduzir a discricionariedade dos 

profissionais de segurança privada; fortalecer a estrutura orgânica da Polícia Federal que se 

dedica à fiscalização do setor de segurança privada; a integração dos bancos de dados 

criminais das secretarias estaduais de segurança pública relativos a profissionais de segurança 

privada com o banco de dados da Polícia Federal; e permitir a participação da sociedade na 

definição da política de controle levada a cabo pelo Estado brasileiro.  

Na mesma direção do estudo de Ricardo (2006), mas com um enfoque mais analítico 

do que propositivo, Lopes (2007) conduziu pesquisa de campo exploratória junto à Polícia 

Federal com o objetivo de conhecer como funcionou o controle estatal sobre a segurança 

privada no período 1996-2006. Com base na análise de documentos oficiais referentes à 

política de controle empreendida pela Polícia Federal no período estudado e de entrevistas 

semi-estruturadas com os atores diretamente envolvidos no controle da segurança privada, 

Lopes abordou o tema controle para além dos aspectos regulatórios. O autor analisou os 

instrumentos legais disponíveis à Polícia Federal para a responsabilização da segurança 

                                                 
5 Desde 1996, a Polícia Federal é o órgão formalmente responsável pela regulação, fiscalização e controle da 

segurança privada no Brasil.  
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privada; os mecanismos estatais que incentivam o controle interno e o controle externo da 

segurança privada realizado pelos clientes e pelas entidades de classe; e a fiscalização 

exercida pelo órgão sobre a segurança privada legal e clandestina. Lopes constatou que entre 

1996 e 2006 ocorreram melhoras nos instrumentos legais que visam assegurar policiamento 

privado responsável publicamente, principalmente nas exigências de treinamento dos 

vigilantes, mas regras deficientes e mecanismos frágeis para incentivar o controle interno e o 

controle externo da segurança privada persistiam. Verificou também melhoras na capacidade 

fiscalizadora da Polícia Federal sobre o universo legal da segurança privada, mas fortes 

limitações na fiscalização da segurança privada clandestina (segurança privada não autorizada 

pelo Estado).  

 Um balanço parcial dos trabalhos mencionados acima permite destacar duas 

características sobre a produção brasileira relativa ao tema controle da segurança privada. 

Primeiro, o fato de toda a produção ser composta por trabalhos de conclusão de cursos de pós-

graduação - uma monografia de especialização (COELHO, 2006) e quatro dissertações de 

mestrado (HERINGER, 1992; ZANETIC, 2006; RICARDO, 2006; e LOPES, 2007) -, o que 

evidencia o caráter incipiente da produção nacional. Uma segunda característica é que os 

trabalhos se limitaram a analisar o controle estatal via regulação, estudando principalmente o 

marco regulatório que rege os serviços de segurança privada no país. Ricardo e Lopes 

chamaram a atenção para outras formas de controle, mas privilegiaram o estudo do controle 

estatal via regulação. Ricardo descreveu os mecanismos de controle não-estatal que atuam 

sobre o setor de segurança privada no Brasil e identificou suas potencialidades. Já Lopes 

levou em consideração apenas se o Estado procura incentivar o controle no interior das 

empresas e os controles externos não-estatais. Descobriu que o Estado incentiva determinados 

mecanismos de controle interno e o controle externo das associações de classe sobre os cursos 

de formação de vigilantes, mas não avaliou o modo como as empresas e as entidades de classe 

respondem a esses estímulos. Essas questões e outras relacionadas à articulação dos diversos 

mecanismos de controle aplicáveis à segurança privada ainda aguardam para serem 

analisadas. 

 

1.2 A Situação das Pesquisas na Literatura Internacional de Língua Inglesa 

 

Se na literatura nacional o tema do controle sobre a segurança privada tem sido 

subestimado, situação diversa não ocorre na bibliografia internacional de língua inglesa. O 
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debate acerca do controle da segurança privada - ou polícia privada, como muitos preferem6 - 

é um dos menos explorado dentro da crescente literatura sobre policiamento privado. As 

análises empíricas são escassas e linhas teóricas ainda não estão claramente delineadas. Mas é 

possível identificar três tipos de trabalhos sobre o tema: i) os que focaram no controle 

regulatório do estado, mais especificamente em análises comparativas do marco regulatório 

da segurança privada na Europa e América do Norte; ii) os que julgam os controles existentes 

sobre a polícia privada insuficientes, voltando-se então para a discussão de formas de controle 

que deveriam existir para a polícia privada em sociedades democráticas; e iii) os que têm 

defendido que a polícia privada está submetida a múltiplas formas de controle que fazem do 

policiamento privado uma atividade tão ou mais responsável do que o policiamento público.   

 Dentre os que focaram na regulação do mercado de segurança privada estão os 

trabalhos de Brion e Kaminski (2001), Waard (1999), Button e George (1998), Cukier et al. 

(2003) e O’Connor et. al. (2008). Os dois primeiros abordaram a regulação da segurança 

privada na União Européia a partir da perspectiva de três atores: os cidadãos (interessados na 

qualidade dos serviços), os provedores de segurança (interessados na competição) e o Estado 

(preocupado com a ordem pública). Levando em conta os interesses desses atores, Brion e 

Kaminski dividiram e classificaram a regulação dos países europeus em três níveis: mais 

restritiva, menos restritiva e meio termo. De maneira próxima, Waard elaborou um modelo 

teórico que combinou duas variáveis para classificar o marco regulatório dos países europeus: 

extensão da regulação (não-intervencionista, mínima ou abrangente) e capacidade reguladora 

(limitada ou ampla). Esse modelo de duas dimensões foi usado para definir cinco modalidades 

de regulação estatal: não intervencionista; limitada e mínima; ampla e mínima; abrangente e 

limitada; e abrangente e ampla.  

 Já Button e George (1998) analisaram a regulação da segurança privada na Grã-

Bretanha e nos Estados Unidos através de um estudo comparativo sobre temas regulatórios 

essenciais para o setor: autorização para empresas e profissionais atuar, uniformes e 

                                                 
6  Na literatura internacional de língua inglesa tem sido cada vez mais comum o uso do termo “polícia privada” 

para se referir à segurança privada e demais organizações formais não-estatais que executam policiamento. O 
termo é utilizado principalmente para comparar segurança privada e polícia pública. A revisão abaixo preserva 
o termo polícia privada tal como foi empregado por essa literatura, mas discorda que este seja o termo mais 
adequado. Do mesmo modo que “segurança privada” diz respeito a tipos específicos de organizações não-
estatais que executam policiamento através de contrato (empresas de segurança privada especializadas) ou 
para seu próprio consumo (empresas com segurança privada orgânica), a categoria “polícia” se refere a tipos 
específicos de organizações que provêem policiamento público dentro dos limites territoriais de uma 
comunidade política. Assim, parece mais correto utilizar a definição usual e amplamente reconhecida de 
polícia tal como foi formulada por autores como Monjardet (2003) e Monet (2001): um tipo particular de 
instituição política composta por profissionais que possuem uma autorização genérica e a especialização 
necessária para empregar força física com o objetivo de manter a segurança e a ordem pública no interior de 
uma determinada comunidade política territorial. Para mais detalhes sobre esse debate, ver capítulo 3.   
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identidade visual, uso de armas e cães de guarda, exigências de relatórios de desempenho e 

educação e treinamento. Esses temas também foram o ponto de partida para que Cukier et. al. 

(2003) comparasse a regulação existente nas várias províncias do Canadá com a que existia na 

Europa. Nessa mesma linha, O’Connor et. al. (2008) analisou o marco regulatório da 

segurança privada em 10 jurisdições do Canadá e 48 dos Estados Unidos e também encontrou 

a presença desses temas no que ele chamou de as cinco dimensões regulatórias que compõem 

o modo com o Estado vê o setor de segurança privada: governar a distância (incentivar a auto-

regulação do setor), governar o treinamento, governar o caráter (condições para que pessoas 

atuem no setor), governar a identidade visual e governar as informações.  

Outra parte dos trabalhos sobre o controle da polícia privada encontrados na 

bibliografia estrangeira de língua inglesa tem assumido uma perspectiva mais normativa do 

que positivista. É o que se verifica nos trabalhos de Reynolds (1996), Loader (2000), Bayley e 

Shearing (2001), Shearing e Wood (2003a e 2003b), Burbidge (2005) e Stenning (2009), que 

se preocuparam menos em analisar o que existe para obter controle público da polícia privada 

do que em apontar o que deveria existir para alcançar esse objetivo. Esses trabalhos partem do 

pressuposto de que os provedores de policiamento privado são controlados de maneira frágil e 

obscura por não estarem sujeitos a controles tal como estão as polícias públicas. Os autores 

até reconhecem a existência de controles próprios ao universo da polícia privada, mas os 

vêem com ceticismo. Também não crêem que as formas de regulação estatal ou auto-

regulação pela indústria sejam capazes de garantir o controle público da polícia privada. Por 

essas razões os autores têm defendido a criação de estruturas institucionais efetivamente 

capazes de submeter os provedores particulares de policiamento a controles públicos e 

democráticos.    

Bayley e Shearing (2001), por exemplo, defenderam que o Estado deveria exercer 

regulação, auditorias e facilitações visando constituir uma estrutura de policiamento híbrida e 

compatível com o interesse público em termos de Justiça, qualidade dos serviços e igualdade 

de proteção. Shearing e Wood (2003a) também defenderam que os governos deveriam 

experimentar novas tecnologias (auditorias) e estratégias (planejamento dos negócios) já 

usadas pelo novo Estado regulador para garantir o controle estatal sobre as atividades de 

policiamento privado e resolver o problema de “déficit de regulação” que existe no setor; 

defenderam ainda o fortalecimento das comunidades desfavorecidas para que essas pudessem 

participar na condição de consumidoras de serviços de segurança privada, experimentando 

assim a possibilidade de exercer controle via mecanismos de mercado. De maneira mais 

pragmática, Reynolds (1996), Loader (2000) e Burbidge (2005) também propuseram modelos 
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de controle para a polícia privada na Austrália, Inglaterra e Canadá, respectivamente. 

Reynolds (1996) defendeu para a Austrália a criação de corpos reguladores ou conselhos 

consultivos formados por representantes da sociedade civil interessados na qualidade dos 

serviços. Dentre os objetivos destes corpos estariam os licenciamentos de empresas e 

profissionais de segurança privada, a fixação de padrões de qualidade para melhorar a oferta 

dos serviços e exigências de níveis de capacitação e treinamento para os profissionais de 

segurança privada. Para a Inglaterra, Loader (2000) propôs que fossem criadas comissões 

nacionais, regionais e locais para coordenar, integrar e controlar de maneira democrática a 

rede de provedores que constituem o que o autor chamou de “policiamento plural”7, 

comissões estas que deveriam  ser formadas levando em consideração três dimensões: uma 

política de reconhecimento, uma política de direitos humanos e uma política de alocação. Já 

Burbidge (2005) argumentou que o Canadá vive um “déficit de governança” em razão de não 

haver formas de controle para a polícia privada vis-à-vis as existentes para a polícia pública e 

propôs a criação de um “modelo de controle integrado”, isto é, uma estrutura de controle 

válida tanto para a polícia pública quanto para a polícia privada. Mais recentemente, Stenning 

(2009) também analisou e defendeu propostas Canadenses e Britânicas de controle integrado 

sobre as atividades de policiamento, sejam elas públicas ou privadas. 

Por fim, um terceiro conjunto de trabalhos presente na literatura internacional de 

origem anglo-saxã tem defendido que a polícia privada está submetida a múltiplas formas de 

controle que, em conjunto, podem produzir policiamento privado responsável publicamente. 

Philip Stenning (2000 e 2006) e Davis et. al. (2000) são os principais defensores desse ponto 

de vista. Stenning tem polemizado com as interpretações que defendem que a polícia privada 

seria pouco controlada quando comparada à polícia pública, que dispõe de mecanismos 

variados e conhecidos para prevenir e responsabilizar o mau comportamento policial. O autor 

considera que essas interpretações não entenderam adequadamente os fundamentos do 

controle da polícia pública e privada, que são distintos na medida em que a primeira é uma 

organização pública e a segunda uma organização privada. Para ele, o fato de as organizações 

e agentes policiais privados não serem controlados através dos mesmos processos políticos e 

administrativos válidos para a polícia pública não quer dizer que a polícia privada seja menos 

controlada do que a polícia pública. Aqueles que concluíram nessa direção teriam se 

                                                 
7 A designação policiamento plural inclui não apenas a segurança privada (policiamento além do governo), mas 

também copos policiais organizados por autoridades locais (policiamento pelo governo), serviços de 
policiamento contratados pelo governo ou vendidos por ele no mercado (policiamento através do governo), 
entidades de policiamento organizadas em bases voluntárias (policiamento abaixo do governo) e organizações 
de policiamento supranacionais (policiamento sobre o governo) (LOADER, 2000, p. 325-329). 
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equivocado em dois pontos. Em primeiro lugar, atribuíram importância em demasia ao 

controle da polícia, pois em suas análises privilegiaram os modelos teóricos ao invés do 

funcionamento efetivo dos mecanismos públicos de prestação de contas, supervisão e 

responsabilização das organizações policiais, que muitas pesquisas apontam como falhos. Em 

segundo lugar, prestaram atenção quase que exclusivamente no controle da polícia privada 

por meio da regulação estatal, ignorando formas de controle que não se aplicam, ou ao menos 

não do mesmo modo, à polícia pública: processos na Justiça para responsabilização civil e 

criminal, negociações trabalhistas, contratos com os clientes e, de maneira ampla e informal, o 

próprio mercado competitivo.   

Stenning tem argumentado que há razões significativas para duvidar da efetividade da 

regulação estatal ou mesmo da auto-regulação coletiva pela indústria da segurança privada, 

mas os controles provenientes das demandas trabalhistas, dos arranjos contratuais, do 

mercado competitivo e do potencial de responsabilização civil e criminal a qual a polícia 

privada está sujeita compensariam as insuficiências da regulação estatal ou auto-regulação 

coletiva. Desse modo, Stenning sustenta que a polícia privada, ainda que por vias diferentes, 

dispõe de mecanismos de controle que não são menos efetivos para a redução e prevenção do 

mau comportamento do que são os mecanismos aplicáveis à polícia pública. Contudo, o autor 

reconhece que há ainda poucas evidências sistemáticas sobre a efetividade desses vários 

mecanismos de controle nas diversas partes do mundo.  

 As únicas evidências sistemáticas que se tem notícia sobre os múltiplos mecanismos 

de controle da segurança privada foram produzidas por Davis et. al. (2000) no trabalho The 

public accountability of private police. Lessons from New York, Johannesburg and México, 

que reúne três estudos de caso patrocinados pelo Vera Institute of Justice sobre o controle 

público da polícia privada em diferentes situações e contextos nacionais. Para a realização do 

estudo foi elaborado um modelo teórico que sugere a aplicabilidade dos mecanismos de 

controle da polícia pública e da polícia privada em diversas situações, conforme quadro 1. 
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Tipo de controle 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

polícia privada/ 
espaço privado 

polícia pública/ 
espaço privado 

polícia privada/ 
espaço público 

polícia pública/  
espaço público 

Controle interno 
alta        

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 

Controle estatal 
limitada 

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 
limitada 

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 

Controle social 
alguma 

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 
alguma 

aplicabilidade 
alta        

aplicabilidade 

Controle pelo cliente 
alta           

aplicabilidade 
não se aplica 

alta                
aplicabilidade 

não se aplica 

Controle pelas 
associações de classe 

alta                 
aplicabilidade 

não se aplica 
alta                 

aplicabilidade 
não se aplica 

Fonte: Davis et al. (2000). 

Quadro 1 - Fontes de controle da polícia 
 

 Como o quadro 1 indica, a polícia privada está hipoteticamente sujeita a mais formas 

de controle do que a polícia pública. Diferentemente da polícia pública, a polícia privada é 

controlada privadamente por aqueles que contratam os seus serviços (clientes). Também está 

sujeita à influência de suas associações de classe através de mecanismos que não se aplicam à 

polícia pública, como, por exemplo, a criação de selos de qualidade para certificar empresas 

que prestam serviços em conformidade a padrões definidos pelas associações. A atuação da 

polícia privada também está sujeita a controles provenientes do Estado, mas não exatamente 

por meio dos mesmos mecanismos disponíveis para o controle da polícia pública. Enquanto 

esta é dirigida e controlada diretamente pelos governos, a polícia privada é apenas regulada e 

fiscalizada por eles, mas ambas estão sujeitas a acusações criminais e civis perante a justiça. 

Da parte da sociedade, tanto a polícia pública quanto a privada podem ser levadas à justiça 

por indivíduos descontentes, e também podem ser supervisionadas pela imprensa e grupos de 

direitos humanos. Mas esse tipo de controle social é menos aplicável à polícia privada do que 

à polícia pública, que dispõe de poderes coercitivos especiais que tendem a ser monitorados 

por organizações comunitárias e de direitos humanos.  

Os estudos de caso foram sobre os tipos de policiamento representados pelas letras A, 

B e C. O tipo D não foi estudado porque diz respeito ao policiamento tradicional, cuja 

efetividade dos mecanismos de controle é relativamente conhecida. A conclusão geral da 

pesquisa foi de que as formas de controle aplicáveis à polícia privada são capazes de 

assegurar policiamento privado responsável publicamente. O controle interno nas próprias 

organizações foi identificado como um meio fundamental para se obter adequação do 

comportamento policial aos desejos e regras públicas. Segundo os autores, “onde o controle 

público [public accountability] não resulta em forte controle interno, ele parece ser 

relativamente inefetivo” (DAVIS et. al. 2000, p. 46). Controles externos são importantes 
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quando são capazes de incentivar um controle interno mais forte. Nesse sentido, controles 

provenientes dos clientes, associações de classe, do estado e da sociedade foram considerados 

fundamentais. Esses controles operavam de maneira poderosa quando criavam incentivos para 

as organizações estabelecerem seus próprios controles. O controle exercido pelos clientes 

mostrou-se o incentivo mais forte para o controle da polícia privada. Os autores observaram 

que, caso os clientes se interessem por condutas respeitosas, as organizações buscarão meios 

para controlar o comportamento de seus funcionários de modo a torná-lo adequado às 

solicitações dos clientes. As demais formas de controle externo mostraram ter importância 

simbólica considerável, especialmente o controle estatal, mas sua efetividade em termos de 

assegurar condutas policiais conformadas à lei e altamente profissionais dependia em grande 

medida de os clientes se interessarem por esse tipo de comportamento, bem como de as 

organizações desenvolverem controles internos fortes. Assim, concluiu o estudo, quando 

incentivos externos e internos são conjugados eles aparentemente podem ser substitutos 

efetivos dos mecanismos de controle que garantem a responsabilidade da polícia pública.    

A abordagem proposta por Stenning e enriquecida empírica e analiticamente pelos 

estudos de caso patrocinados pelo Vera Institute of Justice sugere um caminho promissor para 

a realização de estudos empíricos. Mas a tese de que a segurança privada é suficientemente 

controlada, ainda que não por meio das mesmas fontes e atores que controlam a polícia 

pública, precisa ser mais bem avaliada. As evidências que a sustentam ainda são limitadas e 

em certo sentido ambíguas. As considerações de Stenning estão predominantemente baseadas 

nos exemplos norte-americanos e as hipóteses oriundas da pesquisa conduzida por Davis et. 

al. precisam ser colocadas à prova em outros contextos nacionais. Estudos realizados por 

Prenzler e Sarre (1998) sobre o controle da segurança privada na Austrália, por exemplo, 

detectaram fragilidades em alguns dos mecanismos de controle considerados substitutos 

eficazes dos controles aplicáveis à polícia pública. Os autores notaram que acusações 

criminais bem sucedidas contra o pessoal de segurança privada eram raras em virtude das 

dificuldades para a obtenção de evidências que satisfizessem os altos padrões de provas 

exigidos pelos tribunais. Os processos para responsabilização civil também eram incapazes de 

provocar mudanças sistemáticas nos procedimentos do setor de segurança privada como um 

todo, tendo efeito apenas sobre as empresas processadas. Prenzler e Sarre notaram também 

que as associações de classe, que fixavam padrões de qualidade para a prestação de serviços e 

monitoravam o seu cumprimento, além de tender a realizar fiscalizações de maneira 

meramente reativa, apresentavam credibilidade pública reduzida e autoridade limitada para 

punir os maus provedores de policiamento privado.  
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Mais recentemente, Zedner (2006) fez observações semelhantes às de Prenzler e Sarre 

sobre os limites da auto-regulação voluntária para o caso da Inglaterra. A autora também 

criticou o controle proveniente da dinâmica de mercado, argumentando que sua efetividade 

depende da existência de certo grau de competição, de clientes bem informados e 

economicamente aptos a comprar serviços de segurança privada de boa qualidade. 

Mecanismos de controle interno baseados em desenvolvimentos tecnológicos que operam 

articulados com a arquitetura e o design de ambientes para gerar controle do comportamento 

de agentes de segurança privada (câmeras de televisão, dispositivos eletrônicos de controle de 

ronda, etc) também foram criticados pela autora. Para ela, mesmo as tecnologias de controle 

mais sofisticadas podem ser fraudadas ou sabotadas; as que não podem tendem a ser falhas 

porque induzem mais obediência em relação aos aspectos que a tecnologia destina-se a 

controlar do que em relação a tarefas efetivas de policiamento privado. Essas falhas dos 

mecanismos de controle não estatais seria a principal razão pela qual nessa última década a 

Inglaterra e 12 dos 25 países da União Européia aprovaram ou reformularam legislações para 

regular a indústria da segurança privada. Ao menos para o caso inglês, Zedner considera que a 

introdução da regulação estatal serviu mais para atender aos interesses comerciais das 

empresas do que o interesse público relativo à qualidade na prestação de serviços de 

segurança privada de acordo com padrões éticos exigidos para atividades de policiamento.   

Esses contra-argumentos mostram que é necessário realizar mais estudos empíricos 

para saber o quanto a segurança privada é efetivamente controlada e compatível com as 

exigências de uma sociedade democrática. A abordagem de Stenning e as conclusões dos 

estudos de caso exploratórios realizados por Davis constituem um excelente ponto de partida 

para avançar o conhecimento em relação às condições sob as quais o controle da segurança 

privada ocorre. É a partir desses dois trabalhos que o modelo analítico apresentado no 

próximo capítulo foi desenvolvido. 
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2 MODELO ANALÍTICO  
  

 

A conclusão dos estudos de caso realizados por Davis et. al. (2000) sugere que o 

controle da segurança privada ocorre quando há um ambiente institucional caracterizado pela 

existência de controles externos (variáveis explicativas) que incentivam o desenvolvimento de 

controles internos (variável dependente) que devem operar alinhados com o interesse público. 

Nessa perspectiva, a segurança privada está sob controle quando as empresas de segurança 

dispõem de sistemas de controle interno estruturados e aptos a direcionar a conduta de seus 

funcionários de acordo com as regras e expectativas públicas associadas à prestação de 

serviços de segurança privada. Posto dessa forma, o problema de pesquisa pode ser colocado 

da seguinte forma:  

Quais condições aumentam ou diminuem as chances de uma empresa de segurança 

privada possuir um sistema de controle interno estruturado e alinhado com o interesse 

público?  

Antes de responder a essa questão é preciso esclarecer o que significa um sistema de 

controle interno estruturado e alinhado. Estruturação e alinhamento são duas dimensões da 

variável dependente sistema de controle interno. Abaixo descrevo essas duas dimensões.  

 

2.1 A Variável Dependente  

 

2.1.1 A Estruturação dos Sistemas de Controle Interno 
 
 Grande parte da teoria organizacional ensina que toda organização precisa lançar mão 

de meios para capacitar, encorajar ou forçar os empregados a agir no melhor interesse da 

organização. O pressuposto dessa afirmação é o de que as organizações e seus membros 

tendem a ter interesses divergentes8. Para superar essas divergências e fazer com que 

funcionários trabalhem de acordo com os interesses da organização, é preciso estruturar 

sistemas de controle administrativo (SCA) ou simplesmente sistemas de controle interno. 

Esses sistemas são formados pelo conjunto de mecanismos que uma organização usa para 

                                                 
8 O rótulo teoria organizacional cobre um amplo espectro de trabalhos que tem em comum apenas o seu objeto. 

Nem todos partilham da premissa de que o controle administrativo é uma função vital para uma organização. 
Parte das teorias organizacionais considera que o trabalho executado por funcionários de organizações tende a 
se desenvolver mais ou menos de acordo com as expectativas das organizações. Essa perspectiva presume que 
o comportamento dos membros de uma organização tende a ser cooperativo. Haveria algum espaço para 
incongruências entre os objetivos almejados e o comportamento dos membros das organizações, mas isso seria 
fruto de problemas de comunicação.   
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assegurar que o comportamento e as decisões de seus funcionários sejam consistentes com as 

estratégias e objetivos organizacionais (MERCHANT E VAN DER STEDE, 2007). Os 

principais mecanismos de controle disponíveis às empresas de segurança privada são de três 

tipos: controles da ação, controles de pessoal e controles culturais9.  

 

2.1.1.1 A estruturação dos controles da ação 

 Nas empresas de segurança privada os controles da ação se materializam sob a forma 

de mecanismos que permitem responsabilizar vigilantes por suas ações. A implementação de 

mecanismos desse tipo requer que as empresas:  

i. definam e comuniquem quais comportamentos são permitidos (e não permitidos);  

ii. monitorem comportamentos; e  

iii. distribuam premiações e punições ao bom e mau comportamento, respectivamente. 

 Definir e comunicar os comportamentos esperados de vigilantes é o ponto de partida 

do controle sobre a ação. Se não houver diretrizes ou regras relativas aos padrões de conduta 

que um vigilante deve assumir no exercício de suas funções, pouco pode ser feito para 

supervisionar, premiar ou sancionar suas condutas. A supervisão também é vital para o 

sucesso do controle. Nas empresas de segurança privada, supervisores examinam relatórios de 

incidentes, checam se armas de fogo foram disparadas, se ordens estão sendo executadas, se 

técnicas estão sendo empregadas corretamente e ouvem reclamações ou elogios de clientes. 

Supervisores também podem usar tarefas diárias específicas (programação de turnos, rondas, 

indicações para outros postos de serviço ou funções, etc) para influenciar e controlar ações e 

comportamentos, bem como influenciar atitudes e a moral dos subordinados, com 

conseqüências para a sua conduta. É a supervisão que permite a premiação e punição de 

vigilantes. Premiar comportamentos desejados e punir comportamentos indesejados é o 

elemento final dos mecanismos de controle que visam tornar funcionários responsáveis por 

suas ações. A suposição de que premiar e punir determinadas formas de comportamento é 

                                                 
9 Outro tipo de controle explorado pela teoria organizacional é o controle de resultados. Este é um tipo de 

controle indireto que ocorre por meio da oferta de recompensas individuais aos funcionários de uma 
organização cujo desempenho tenha gerado bons resultados. Controles desse tipo apresentam inúmeras 
vantagens e tornaram-se comuns em organizações públicas e privadas, mas sua aplicação é bastante limitada 
em empresas de segurança privada. A estruturação de controles de resultados exige três condições que não são 
inteiramente satisfeitas na prestação de serviços na área de segurança: (i) determinar quais resultados são 
desejados; (ii) relação entre comportamento individual e resultado; e (iii) mensuração dos resultados. A maior 
parte do trabalho de policiamento não é claramente definido, visível, e seus resultados ou produtos não são 
mensuráveis. Por isso, organizações que executam atividades de policiamento preocupam-se mais em 
controlar o processo, a maneira como o serviço é prestado, do que o seu produto ou resultado. Para uma 
discussão sobre esse tipo de controle nas organizações policiais, ver Reiner (2002). Para uma discussão sobre 
empresas de segurança privada, ver Silva et. al. (2009). 



 29

importante está presente em diversas teorias motivacionais, dentre as quais a teoria do reforço 

(DUBRIN, 2003). Essa teoria tem como base a idéia de “condicionamento operante”, que é a 

aprendizagem que ocorre como conseqüência do comportamento. Pessoas aprendem a repetir 

comportamentos que lhe trazem ganhos e a evitar comportamentos que lhe trazem prejuízos. 

Uma vez que esses comportamentos tenham sido aprendidos, eles podem ocorrer se as 

pessoas forem motivadas a repeti-los. Premiações (reforços positivos) e punições (reforços 

negativos) operam como elementos motivadores para que alguns comportamentos sejam 

repetidos e outros evitados, respectivamente.  

 O grau de estruturação dos mecanismos de controle da ação pode variar enormemente 

em função do modo como comportamentos desejados são comunicados, a supervisão 

realizada e punições e premiações concedidas. Em relação ao primeiro aspecto, quanto mais 

formalizado e detalhado for o processo de definição e comunicação dos comportamentos 

desejados pela empresa de segurança, mais estruturado será o controle sobre a ação. Modos 

mais estruturados e detalhados de definição e comunicação de comportamentos esperados de 

vigilantes usam expedientes administrativos tais como códigos de conduta, regras de trabalho 

e procedimentos operacionais padrão sobre como agir em determinadas circunstâncias. 

Códigos de conduta também são importantes mecanismos de controle cultural, conforme 

discutirei mais adiante. Modos menos estruturados envolvem a comunicação das ações 

desejadas por meio de contatos face-a-face que transmitem instruções genéricas em reuniões 

ou encontros entre supervisores e vigilantes.  

 Já o grau de estruturação da supervisão pode variar em função de três fatores que 

contribuem diretamente para a proximidade da supervisão realizada em empresas de 

segurança privada: número de supervisores disponíveis, emprego de tecnologias de supervisão 

e uso de auditorias operacionais internas e/ou externas. O primeiro fator é chamado de span of 

control, termo usado pela teoria organizacional para se referir ao número de subordinados que 

um supervisor possui. Definir limites fixos de supervisores por vigilante é um indicador do 

grau de estruturação das práticas de supervisão presentes nas empresas de segurança 

privada10. O grau de estruturação da supervisão também pode ser notado pelo maior ou menor 

uso de tecnologias que permitem realizar supervisão mais próxima e constante. Empresas de 

segurança privada podem usar câmeras de vigilância para monitorar remotamente e em tempo 

                                                 
10 Sabe-se que alguns departamentos de polícia mantêm políticas a esse respeito, estabelecendo taxas fixas de 

supervisores por policiais. Segundo Walker (2006), há estudos que apontaram problemas de má conduta nos 
locais onde os departamentos de polícia falhavam em definir seus próprios padrões de span of control. Alguns 
destes estudos encontraram que a supervisão próxima estava associada com baixos níveis de uso da força e 
baixos níveis de má conduta policial. 
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real o comportamento de seus funcionários ou para fazer checagens aleatórias da conduta de 

vigilantes em determinados postos de trabalho. Tecnologias tais como o bastão de ronda e o 

alerta vigia também permitem supervisão tecnológica eficaz do comportamento do vigilante 

no exercício de suas funções11. Assim, quanto mais intenso for o uso de tecnologias de 

supervisão, mais estruturada será essa função dentro de uma empresa. Por último, o grau de 

estruturação também pode ser afetado se as práticas de supervisão executadas ordinariamente 

pelas empresas forem suplementadas por auditorias internas e/ou externas que tenham como 

objetivo detectar o grau de conformidade dos funcionários às regras da organização. 

 O modo como empresas de segurança privada distribuem premiações e punições 

também pode ocorrer de maneira mais estruturada ou menos estruturada. Algumas empresas 

podem simplesmento dar algum tipo de feedback informal às pessoas com bom 

comportamento, enquanto outras podem estruturar contratos individuais para concessão de 

premiações por comportamento que podem variar desde aumentos salariais, bônus e 

promoções, até segurança no emprego, novas atribuições, oportunidades de treinamento e 

reconhecimento. Já o modo como empresas de segurança privada aplicam punições pode 

variar de acordo com o grau de certeza, severidade e rapidez com que punições são aplicadas, 

algo que depende da existência de códigos de conduta formalizados, unidades de investigação 

de desvios e procedimentos para se determinar a existência de culpa. Empresas podem aplicar 

punições de forma rápida e absolutamente discricionária, escolhendo ao seu bem prazer se 

determinada conduta renderá ao vigilante desaprovação, advertência, suspensão, troca de 

posto ou demissão. Mas outras podem aplicar punições somente após a realização de 

sindicâncias internas e conforme regras formalizadas que definem quais condutas são 

passíveis de sanções e com qual rigor.  

 Por mais estruturados que sejam os mecanismos de controle que visam responsabilizar 

funcionários por suas condutas, alguns autores contestam a efetividade desse tipo de controle 

com base no argumento de que muitas organizações não podem definir de maneira completa e 

precisa o modo como seus funcionários devem se comportar. A crítica pode ser estendida às 

empresas de segurança privada, já que vigilantes frequentemente são chamados a lidar com 

                                                 
11 O bastão eletrônico de ronda é um dispositivo usado para o controle eletrônico das tarefas de ronda.  O 

dispositivo é composto por um bastão, que fica com o vigilante, e sensores, que são fixados em pontos 
estratégicos do local a ser vigiado. Em tempos programados, o vigilante deve tocar o bastão nos sensores 
fixados. As informações coletadas são transmitidas em tempo real para uma central, que emite alerta em caso 
de descumprimento da tarefa agendada. O vigia alerta é um dispositivo semelhante, mas usado para postos 
fixos. O aparelho permite agendar horários para que um botão instalado num determinado local seja acionado. 
Caso o acionamento não ocorra no tempo programado, um alerta é disparado para a central de monitoramento 
associada ao equipamento, que irá verificar se algo de anormal está ocorrendo no posto de serviço.  
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situações excepcionais e imprevisíveis que exigem ações individualizadas que não podem ser 

determinadas previamente e de forma detalhada pelas empresas. Ao analisar situações como 

essa em organizações do tipo street level bureaucracy, Lipsky (1980, p. 161) chegou a afirmar 

que o controle administrativo é virtualmente impossível de ocorrer dentro dessas 

organizações. Não há dúvidas de que a impossibilidade de as organizações definirem 

precisamente quais comportamentos elas desejam de seus funcionários é um fator que limita a 

capacidade de controle interno da ação, mas dai concluir que o controle não pode ocorrer é 

um exagero. Funcionários podem ser responsabilizados por suas ações por meio de 

julgamentos profissionais. Vigilantes, por exemplo, podem ser responsabilizados segundo 

critérios profissionais que levem em consideração o modo como um profissional altamente 

treinado se comportaria em situações concretas não previstas em normas ou diretrizes 

emanadas da empresa12. Além disso, os controles da ação não são os únicos que as 

organizações em geral e empresas de segurança privada em particular dispõem. Controles de 

pessoal e controles culturais também podem ser usados para se obter dos funcionários 

comportamentos conguentes com os interesses organizacionais de forma até mesmo mais 

eficaz do que os controles sobre a ação.  

  

2.1.1.2 A estruturação dos controles de pessoal 

 Controles de pessoal são aqueles desenhados para tornar mais provável que os 

funcionários desempenhem, de forma satisfatória e por conta própria, as tarefas desejadas pela 

organização. Controles de pessoal funcionam por meio de três mecanismos:  

iv. recruamento e seleção de funcionários;  

v. treinamento; e 

vi. provisão de recursos.   

 Recrutar e selecionar pessoas que tenham afinidades com os objetivos da organização 

e colocá-las para desempenhar funções adequadas ao seu perfil tende a aumentar a 

probabilidade de que um trabalho seja executado corretamente. O treinamento é outro 

mecanismo de controle de pessoal importante, pois pode oferecer informações úteis sobre 

quais ações são esperadas e sobre como elas podem ser executadas de forma mais eficiente. O 

                                                 
12 Estudiosos do policiamento público (KLOCKAR, 1996; NETO, 1999; COSTA E BANDEIRA, 2007) 

defendem que essa é a abordagem mais adequada para analisar o controle do comportamento do policial, 
especialmente o comportamento violente. Segundo Klockars, a própria violência policial deveria ser entendida 
como o uso de força para além do que um policial altamente treinado julgaria necessário utilizar numa 
determinada situação. Para uma discussão sobre essa e outras abordagens sobre violência policial ver Neto 
(1999).  
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treinamento pode também ter efeitos motivacionais específicos porque aumenta o senso de 

profissionalismo dos funcionários e os tornam mais conscientes do seu papel dentro da 

organização. Oferecer aos funcionários recursos adequados também contribui para que tarefas 

sejam realizadas a contento.  

 O processo de recrutamento e seleção de pessoal para desempenhar atividades de 

segurança privada pode levar em consideração muitos fatores, como, por exemplo, nível de 

escolaridade e especialização na área de segurança, experiência, sucesso passado, rede de 

relacionamentos, local de moradia, inscrição em cadastro negativo de crédito, personalidade e 

habilidades pessoais. Os recursos organizacionais que podem ser usados para detectar a 

existência ou não desses fatores são: avaliações psicológicas, testes de integridade ética, 

entrevistas, checagem de antecedentes sociais e testes de conhecimentos/habilidades. Quanto 

mais desses recursos organizacionais forem usados por empresas de segurança privada, maior 

o grau de estruturação do mecanismo de recrutamento e seleção de pessoal.   

 O treinamento também pode assumir um caráter mais estruturado e se materializar em 

programas formais e períodicos ou pode ser ministrado de modo informal e descontínuo por 

meio de supervisores. Ele pode ainda tratar de conteúdos abrangentes e de forma intensiva ou 

de conteúdos limitados e abordados de maneira superficial. Formalização, periodicidade, 

abrangência e carga horária são assim indicadores importantes do grau de estruturação dos 

programas de treinamento que uma empresa de segurança pode utilizar para melhorar a 

qualificação e o desempenho de seus funcionários.   

 A provisão de recursos que permitam aos vigilantes agirem adequadamente no melhor 

interesse da organizaçao também pode variar entre empresas de segurança privada. Empresas 

que realizam essa provisão de forma mais estruturada são aquelas que: oferecem uniformes e 

insígnias que permitem uma clara identificação visual do vigilante e da empresa, ajudando na 

realização do policiamento e tornando possível que comportamentos inadequados possam ser 

denunciados; e oferecem equipamentos para a realização de revistas pessoais minimamente 

invasivas e uso da força de maneira progressiva e profissional nos postos de serviços onde 

esses recursos são requeridos para compatibilizar policiamento eficiente e respeitoso das 

liberdades individuais. 

 Empresas que investem na estruturação de mecanismos de controle de pessoal o fazem 

com a crença de que vigilantes podem se comportar adequadamente se eventuais divergências 

entre seus objetivos profissionais e os objetvos da organização forem minimizadas por meio 

de recrutamentos criteriosos, se metas organizacionais forem internalizados por meio de 

treinamentos e se recursos de trabalho forem ofertados adequadamente. Diferentemente dos 
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controles sobre a ação, que são intrusivos e agem para controlar diretamente o comportamento 

dos funcionários, controles de pessoal trabalham para gerar clima de profissionalismo e 

estimular o automonitoramento. Como Merchant e Van Der Stede (2007) observaram, o 

automonitoramento é uma força bastante efetiva na medida em que leva as pessoas a querer 

fazer o que é certo e a ter sentimentos positivos de auto-satisfação quando executam um bom 

trabalho e vêem o sucesso de sua organização. Por essa razão, muitas organizações 

consideram que investir no controle de pessoal é mais eficaz do que investir no controle da 

ação, que necessita do desenvolvimento de estuturas intitucionais de monitoramento e 

premiação/punição.  

 Eficácia é também o argumento frequentemente usado por aqueles que defendem a 

expansão de controles culturais dentro das organizações.   

   

2.1.1.3 A estruturação dos controles culturais 

 Controles culturais são aqueles que procuram moldar a cultura organizacional, 

entendida como o conjunto de tradições, crenças, valores, atitudes e modos de pensar e agir 

partilhados pelos membros de uma organização. A cultura organizacional propicia uma 

importante fonte de controle social que pode ser manipulada com o intuito de gerar 

comportamentos de acordo com os objetivos da organização. Segundo Merchant e Van Der 

Stede (2007), os mecanismos mais importantes que as organizações podem usar para 

conformar culturas organizacionais adequadas aos seus objetivos são:  

vii. códigos de conduta; e 

viii. premiações com base no desempenho de equipes; 

 Como colocado anteriormente, os códigos de conduta podem ser peças fundamentais 

para o controle da ação na medida em que enunciam formalmente quais comportamentos as 

organizações desejam de seus funcionários. Mas códigos de conduta geralmente 

desempenham um papel mais amplo quando oferecem declarações gerais dos princípios e 

valores de uma organização, compromissos com clientes e stakeholders e o modo como os 

gestores gostariam que a organização funcionasse. Dessa perspectiva mais ampla, códigos de 

conduta são mecanismos para ajudar os funcionários a entender quais são seus direitos e 

deveres e quais comportamentos são esperados mesmo na ausência de regras de 

comportamento específicas. Seu objetivo não é apenas propor regras de comportamento que 

servirão de referência para a responsabilização de funcionários, mas sobretudo fomentar uma 

ética que predisponha os funcionários a aderir a um sistema de valores condizente com os 
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interesses da organização. Em outros termos, os códigos de conduta ambicionam construir um 

quadro de referências internalizadas e que possam servir para que funcionários monitorem 

seus próprios comportamentos (autocontrole) e os comportamentos de colegas de trabalho 

(controle entre pares). Aumentar o monitoramento entre colegas de trabalho também é o 

objetivo primário das premiações baseadas no desempenho de equipes ou grupos. O 

fundamento por trás do uso desse mecanismo de controle é o de que conceder premiações a 

grupos ao invés de indivíduos estimula os membros do grupo a se controlarem entre si de 

modo que o grupo tenha bom desempenho e todos possam ser premiados por isso.  

 Empresas de segurança privada podem não ter códigos de conduta ou podem tê-los 

com diferentes graus de estruturação. As dimensões mais fundamentais a partir da qual 

variações podem ocorrer são as mesmas notadas por Bayley (2001) para o caso das 

organizações policiais. Segundo ele, códigos de conduta podem ser genéricos ou específicos, 

limitados ou abrangentes, insignificantes ou substanciais. Códigos genéricos são aqueles que 

tratam apenas de princípios gerais de comportamento no ambiente de trabalho, enquanto 

códigos específicos são aqueles que detalham tipos de comportamentos exigidos em situações 

específicas. Códigos abrangentes são os que prescrevem regras para todos os funcionários da 

empresa, ao passo que códigos limitados são os que subscrevem regras somente para os 

vigilantes que atuam num determinado posto ou contrato de prestação de serviços. Por fim, 

códigos substanciais são aqueles que funcionam como referência fundamental para o 

funcionamento dos demais mecanismos de controle, enquanto códigos insignificantes são os 

que existem apenas pro forma ou como documentos de relações públicas.  

A distribuição de premiações pelo desempenho de equipes ou grupos de vigilantes é 

um mecanismo de controle que também pode estar ausente ou presente em empresas de 

segurança privada. Do mesmo modo que as premiações individuais, as coletivas podem ser 

concedidas discricionariamente ou com base em regras formalizadas previamente definidas. 

Premiações também podem ser concedidas a grupos amplos em função de avaliações 

positivas de todo um contrato de prestação de serviços ou somente para equipes específicas 

que tiverem comportamento exemplar em situações extraordinárias – por exemplo, a 

mediação e resolução de um conflito, a dissuasão de um crime de grande impacto, etc.  

 Do mesmo modo que os controles de pessoal, os controles culturais têm recebido 

grande destaque dentro da teoria organizacional. Muitos autores concordam que eles são mais 

eficazes do que os controles sobre a ação, especialmente nas organizações cujos funcionários 

detêm elevada discricionariedade. Bayley (2001), por exemplo, acha que o controle realizado 

informalmente pelos colegas em organizações policiais é o mais eficaz que existe em virtude 
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de ser mais próximo e mais bem informado do que aquele realizado por meio de mecanismos 

formais baseados no uso de sanções. Segundo o autor, dada as características do policiamento, 

em muitas situações apenas os policiais são capazes de saber, de fato, o que os outros policiais 

estão fazendo. Cano (2006) fez observação semelhante a respeito da importância desse tipo de 

controle. Segundo ele, “o controle interno informal, exercido pelos próprios colegas, é 

essencial para inibir desvios. Uma cultura profissional rigorosa com os abusos é 

provavelmente o controle mais efetivo que possa existir sobre a atividade policial” (Cano, 

2006, p. 4). Se controles culturais são tão relevantes para o controle do comportamento do 

policial, não há razões para crer que com os vigilantes seja diferente. O modo como empresas 

de segurança privada lançam mão de mecanismos (se é que lançam) para estimular controles 

desse tipo é uma questão fundamental para determinar o grau de estruturação dos sistemas de 

controle interno.  

* 

 Independentemente qual controle é mais eficaz, os três tipos de mecanismos de 

controle descritos acima formam um sistema de controle administrativo complexo que pode 

ser usado pelas empresas de segurança para fazer com que os vigilantes se comportem de 

acordo com os seus interesses. Como mostra a discussão precedente, esses diversos tipos de 

controle podem variar em muitas dimensões e direções. O quadro 2 resume os diversos 

mecanismos de controle que formam os sistemas de controle interno de empresas de 

segurança privada e indica as dimensões empíricas nas quais variações podem ocorrer.  

 

Tipo de 
controle 

Mecanismo de controle Indicadores do grau de estruturação 

Controles 
da ação 

Definição e comunicação de 
comportamentos desejados 

definição e comunicação via expedientes administrativos formais e 
detalhados ou em contatos face a face com instruções genéricas 

Supervisão 
relação de supervisores por vigilantes; tecnologias de supervisão; e uso de 
auditorias 

Premiações e punições 
concedidas de acordo com regras previamente definidas ou de forma 
discricionária 

Controles 
de pessoal 

Recrutamento e seleção de 
pessoal 

avaliação de currículos; entrevistas; checagem de antecedentes sociais; e 
avaliações psicológicas, de conhecimentos/habilidades e de integridade 

Treinamento programas formalizados, periodicidade, abrangência e carga horária 

Provisão de recursos oferta de uniformes e insígnias de autoridade; e oferta de equipamentos  

Controles 
culturais 

Códigos de Conduta 
genéricos ou específicos, limitados ou abrangentes, insignificantes ou 
substanciais 

Premiações de equipes 
concedidas de acordo com regras previamente definidas ou de forma 
discricionária 

Fonte: O autor  
 

Quadro 2 - Mecanismos de controle interno de empresas de segurança e indicadores de estruturação 
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 O grau de estruturação dos sistemas de controle interno de empresas de segurança 

privada pode ser analisado a partir das variações possíveis nas múltiplas dimensões resumidas 

no quadro 2. Empresas que possuem sistemas de controle altamente estruturados são aquelas 

que contratam seus funcionários a partir de processos seletivos que lançam mão de avaliações 

psicológicas, entrevistas, investigação social, testes de conhecimentos/habilidades e testes de 

integridade ética; oferecem treinamento suplementar em programas formais, periódicos, 

abrangentes e intensivos; provê recursos necessários para o bom desempenho das funções de 

segurança privada; definem e comunicam formas de comportamento desejadas em códigos de 

conduta específicos, abrangentes e substanciais; possuem políticas fixas sobre o número de 

supervisores por vigilantes e utilizam tecnologias de supervisão e auditorias para saber como 

seus funcionários estão se comportando; e premiam ou punem indivíduos e equipes com base 

em normas de comportamento previamente definidas e formalizadas.   

 A existência de sistemas de controle internos minimamente estruturados é condição 

necessária, mas não suficiente para que o controle da segurança privada ocorra de acordo com 

objetivos públicos. Sistemas de controle são passivos. Uma empresa de segurança privada 

pode conseguir o que deseja de quase todos os tipos de controle descritos acima. Sistemas de 

controle interno podem ser usados para alcançar objetivos organizacionais que estão em 

desacordo com o interesse público. Saber se os sistemas de controle de empresas de segurança 

privada operam de acordo com o interesse público remete ao problema do alinhamento dos 

sistemas de controle. 

 

2.1.2 O Alinhamento dos Sistemas de Controle Interno 
  

 Nos termos desse trabalho, podemos afirmar que o sistema de controle interno de uma 

empresa de segurança privada opera alinhado com o interesse público quando os diversos 

mecanismos que o compõem internalizam as regras públicas que regulam a prestação de 

serviços de segurança privada no Brasil, especialmente as relativas a direitos humanos, 

relações públicas e aprimoramento técnico-profissional. Essas regras constam em diversos 

documentos infralegais – portarias, instruções normativas, pareceres e outros expedientes 

administrativos típicos de burocracias estatais – baixados pela Polícia Federal, órgão 

responsável pela normatização, controle e fiscalização da segurança privada em todo o 

território nacional. Dentre esses documentos, destaca-se a Portaria nº. 387/06-DG/DPF. Essa 

portaria estabelece os princípios e valores fundamentais para que a prestação de serviços de 

segurança privada ocorra em conformidade não apenas aos interesses daqueles que demandam 
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os serviços, mas também aos interesses da sociedade como um todo. Os princípios e valores 

contidos na portaria são:  

• dignidade da pessoa humana; 

• relações públicas; 

• satisfação do usuário final; 

• prevenção e ostensividade; 

• proatividade;  

• aprimoramento técnico-profissional dos profissionais do setor de segurança privada; 

• viabilidade econômica dos empreendimentos regulados; e 

• observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

 O regulamento também define as qualidades e os atributos exigidos dos vigilantes para 

que esses valores e princípios prevaleçam. São eles:  

• preventivo/ostensivo: atributo de o vigilante ser visível ao público em geral, a fim de 

evitar ação de delinqüentes, manter a integridade patrimonial e dar segurança às 

pessoas; 

• proatividade: ação de antever e antecipar ao evento danoso, com o fim de evitá-lo ou 

de minimizar seus efeitos e, principalmente, visar à adoção de providências para 

auxiliar os agentes de segurança pública;   

• relações públicas: qualidade de interação com o público, urbanidade, sociabilidade e 

transmissão de confiança, priorizando o atendimento adequado às pessoas com 

deficiência;  

• direitos humanos: respeito à dignidade da pessoa humana, compromisso que o Brasil 

assumiu perante a comunidade internacional e princípio constitucional de prevalência 

dos direitos humanos; 

• adestramento: atributo relacionado à desenvoltura corporal, com aprimoramento 

físico, domínio de defesa pessoal e capacitação para o uso proporcional da força 

através do emprego de tecnologias não-letais e do uso da arma de fogo, como último 

recurso de defesa própria ou de terceiros; 

• técnico-profissional: capacidade de empregar todas as técnicas, doutrinas e 

ensinamentos adequados para a consecução de sua missão; 

• higidez física e mental: certeza de não ser possuidor de patologia física e mental; 

• psicológico: perfil psicológico adequado ao desempenho do serviço de vigilante; 
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A tese procura analisar o alinhamento dos sistemas de controle principalmente em 

relação aos princípios da dignidade da pessoa humana, relações públicas e aprimoramento 

técnico-profissional. O grau em que sistemas de controle interno estão alinhados a esses 

princípios depende do modo como os mecanismos de controle da ação, os mecanismos de 

controle de pessoal e os mecanismos de controle cultural operam. Mecanismos de controle da 

ação são alinhados quando (i) definem que os comportamentos desejados dos vigilantes 

devem ser condizentes com princípios de direitos humanos, relações públicas e especificações 

técnico-profissionais; (ii) as práticas de supervisão procuram detectar comportamentos 

desviantes em relação a esses princípios; e (iii) premiações e punições são distribuídas aos 

vigilantes cujo desempenho tenha se conformado ou desviado, respectivamente, das regras de 

conduta definidas.   

 Mecanismos de controle de pessoal são alinhados quando (iv) o recrutamento e a 

seleção de funcionários leva em consideração o perfil físico e psicológico adequado para o 

desempenho de atividades que exigem ações físicas, retidão, autocontrole, senso prático e 

moralidade para lidar com os paradoxos relacionados à possibilidade de usar a força como 

forma de impor comportamentos e resolver conflitos interpessoais; (v) o treinamento 

oferecido pela empresa procura reforçar ou ensinar proatividade, abordagens seguras e 

respeitosas e técnicas de desescalada da força, como judô verbal, negociação, administração 

da raiva e outras técnicas operacionais para resolução pacífica de conflitos e uso da força de 

maneira progressiva e profissional; e (vi) há a provisão de equipamentos que permitam 

prevenção, abordagens/revistas e uso de todas as opções de força escalonada: uniformes e 

insígnias de autoridade, detectores de metais e armas não letais.  

 Por fim, mecanismos de controle cultural são alinhados quando (vii) códigos de 

conduta reforçam os princípios e valores definidos nas normas públicas que regem a prestação 

de serviços de segurança privada, agindo para que vigilantes internalizem um sistema de 

valores que associe eficácia no atendimento das demandas dos clientes e respeito pelas 

pessoas e pelas liberdades fundamentais dentro do exercício de sua profissão; e (viii) 

premiações são concedidas às equipes de vigilantes levando em consideração critérios como 

profissionalismo, eficácia e respeito às pessoas e aos direitos civis.  

* 

O grau de estruturação e o grau de alinhamento dos sistemas de controle interno de 

empresas de segurança privada podem ser combinados de diversas formas. A partir das 

combinações extremas, é possível construir uma tipologia dos sistemas de controle interno de 

empresas de segurança privada.  
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baixa alta

baixo tipo A tipo C

alto tipo B tipo D
Alinhamento

Estruturação

 
 

Quadro 3 - Tipologia dos sistemas de controle interno 
 

O tipo D (estruturação alta/alinhamento alto) representa a situação na qual, do ponto 

de vista do controle, há total conformidade entre serviços de segurança privada e interesse 

público. Esse caso ocorreria nos contratos de prestação de serviço no qual os mecanismos de 

controle são altamente formalizados, desenvolvidos e direcionados para a obtenção de 

condutas conformadas às regras e expectativas públicas associadas à prestação de serviços de 

segurança privada.  

O tipo C (estruturação alta/alinhamento baixo) indica uma situação na qual a empresa 

de segurança controla seus funcionários para a obtenção de fins que divergem do interesse 

público. Casos dessa natureza podem acontecer, por exemplo, quando empresas de segurança 

com mecanismos de controle bem organizados prestam serviços para clientes que demandam 

atividades de policiamento agressivas e ilegais: obstruir a entrada de mendigos em espaços 

privados abertos ao público (mercados, shoppings, lojas, etc), realizar revistas de pessoas 

suspeitas, despejar extrajudicialmente pessoas que invadiram e ocuparam determinada 

propriedade, etc. Do ponto de vista do interesse público, casos desse tipo são muito 

preocupantes na medida em que os desvios de conduta não resultam de erros individuais e sim 

do engajamento coletivo de uma empresa em ações conflitantes com princípios de direitos 

humanos.    

O tipo B (estruturação baixa/alinhamento alto) indica uma situação na qual os 

mecanismos de controle são pouco formalizados e desenvolvidos, mas há a orientação da 

empresa para que seus funcionários ajam somente de acordo com as regras públicas. Dada a 

importância que os mecanismos de controle interno têm para a obtenção de condutas de 

acordo com as diretrizes emanadas da empresa, o resultado dessa combinação pode ser 

prejudicial ao interesse público. Ao contrário do tipo C, os desvios de conduta associados a 

sistemas de controle interno com baixo grau de estruturação e alto grau de alinhamento 

tendem a serem frutos de erros individuais decorrentes da seleção de vigilantes sem o perfil 

requerido para a profissão, supervisão distante, treinamento insuficiente, equipamentos 

inadequados para o trabalho de policiamento, dentre outras falhas organizações possíveis. 
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Mas a presença dessas falhas organizações não implica necessariamente em ameaças 

iminentes ao interesse público. Em relação a princípios de direitos humanos e relações 

públicas, resultados alinhados ao interesse público na ausência de mecanismos de controle 

bem estruturados tendem a ocorrer nos casos em que empresas de segurança privada 

desempenham atividades simples e com pouca possibilidade de interação conflituosa com o 

público. Na prestação de serviços de segurança em repartições públicas, postos de controle de 

acesso de veículos e postos de vigilância noturna de propriedades, por exemplo, mesmo que a 

empresa não conte com muitas ferramentas para controlar o trabalho de seus vigilantes, a 

natureza relativamente simples da atividade desempenhada tende a não ferir as regras e 

expectativas da sociedade quanto à prestação de serviços de segurança com cordialidade e 

respeito aos direitos civis.  

 Por fim, o tipo A (estruturação baixa/alinhamento baixo) indica uma situação na qual 

não há nem orientação da empresa para que o vigilante se comporte em conformidade às 

regras e expectativas públicas associadas à prestação de serviços de segurança, nem 

mecanismos de controle formalizados e organizados. Assim como o caso B, este também é 

um caso preocupante do ponto de vista do interesse público, especialmente se a prestação de 

serviço de segurança envolver a possibilidade de interação e confronto com o público 

policiado. Na ausência de orientação para que os vigilantes atuem dentro da legalidade e na 

ausência de mecanismos de controle pouco formalizados e organizados, o resultado tende a 

ser um policiamento privado pouco profissional e com grandes chances de resultar em desvios 

de conduta. Nesse tipo de situação, imperaria a discricionariedade do vigilante, que teria total 

liberdade para tomar decisões sobre como agir nos encontros com o público.   

 

2.2 Hipótese e Variáveis Explicativas 

 

2.2.1 Hipótese Geral 

 As condições sob as quais empresas de segurança privada organizam sistemas de 

controle estruturados e alinhados podem ser hipotetizadas levando-se em conta os custos 

associados à implementação de sistemas de controle com essas características. Dois tipos de 

custos contribuem para a existência de sistemas de controle estruturados e alinhados: os 

custos de comportamentos desviantes em relação às normas públicas e os custos de 

estruturação de sistemas de controle. Os custos de comportamentos desviantes são aqueles 

decorrentes das consequências provocadas pela diferença entre o comportamento esperado e o 



 41

comportamento adotado por vigilantes13. Mais especificamente, esses custos são aqueles 

oriundos de sanções formais e/ou informais que podem recair sobre empresas de segurança 

privada cujos funcionários tenham se comportado em desacordo com princípios de direitos 

humanos, relações públicas e especificações técnico-profissionais tal como definidas nas 

normas públicas. Os custos de estruturação de sistema de controle interno, por sua vez, são 

aqueles decorrentes dos investimentos necessários para que empresas de segurança privada 

implementem mecanismos de controles da ação, mecanismos de controles de pessoal e 

mecanismos de controles cultural tais como os descritos anteriormente.  

 A hipótese geral do trabalho é a de que empresas de segurança privada estruturarão 

sistemas de controle alinhados com o interesse público na medida em que os custos 

decorrentes de desvios de conduta de vigilantes forem maiores do que os custos para o 

desenvolvimento de sistemas de controle. Em outros termos, a hipótese é a de que empresas 

de segurança privada terão sistemas de controle estruturados e alinhados ao interesse público 

quando houver a percepção de que os custos de comportamentos desviantes superam os custos 

de implementação de mais controles. Essa hipótese pode ser visualizada na ilustração 1.  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

Ilustração 1 - Hipótese geral do trabalho 
 

 Como mostra a ilustração, quanto mais os custos de desvios de conduta de vigilantes 

excederem os custos de estruturação de mecanismos de controle, maior a probabilidade de as 

empresas possuírem sistemas de controle interno ótimos do ponto de vista do interesse 

                                                 
13 Como sistemas de controle administrativos não são perfeitos, espera-se que algum grau de perda de controle 

sempre exista dentro de organizações. Um bom sistema de controle administrativo pode ser definido como 
aquele que deixa os administradores razoavelmente certos de que as perdas de controle serão baixas. Nas 
palavras de Merchant e Van Der Stede (2007, p. 11), bom controle significa que administradores podem ficar 
razoavelmente confiantes de que nenhuma grande surpresa desagradável irá ocorrer.  
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público (alto grau de estruturação e alto grau de alinhamento). A questão que se coloca então 

é a de saber quais variáveis contribuem para tornar os custos decorrentes de comportamentos 

desviantes mais elevados do que os custos necessários para a estruturação de sistemas de 

controle interno. Essa questão nos conduz às variáveis explicativas do modelo. 

  

2.2.2 Variáveis Explicativas   

  A elevação dos custos de comportamentos desviantes acima dos custos necessários 

para a estruturação de sistemas de controle interno é determinada principalmente pela 

capacidade que atores aptos a exercer o controle externo da segurança privada têm de gerar 

incentivos para a estruturação de sistemas de controle ou impor sanções formais ou informais 

às empresas cujos funcionários tenham violado regras e expectativas públicas associadas à 

prestação de serviços de segurança privada. Para o caso brasileiro, pelo menos quatro atores 

ou formas de controle externo contribuem para alterar os custos que tornam possível a 

existência de sistemas de controle estruturados e alinhados: o controle externo via cliente, o 

controle externo via regulação estatal, o controle externo via judiciário e o controle externo 

via mídia de massa. Essas quatro fontes de controle constituem as variáveis explicativas do 

modelo. O modo como algumas dessas variáveis impactam os sistemas de controle interno 

das empresas pode depender em parte do modo como elas interagem entre si. Abaixo as 

especificações dos efeitos esperados para as variáveis explicativas.  

 

A - O controle externo via clientes 

 O controle externo via clientes dos serviços de segurança privada é uma fonte de 

controle fortemente capaz de interferir nos custos relativos para que empresas de segurança 

privada contem com sistemas de controle interno que sejam estruturados e alinhados ao 

interesse público. Os clientes estão numa posição chave para reduzir os custos de estruturação 

de sistemas de controle interno, já que podem remunerar contratos de prestação de serviços a 

preços diferenciados. Clientes também ocupam posição central na determinação dos custos 

decorrentes de desvios de conduta, pois podem definir o escopo da prestação de serviços de 

segurança e, consequentemente, definir e impor sanções contratuais às empresas de segurança 

privada em função de desvios de conduta cometidos por vigilantes – no limite, o rompimento 

do contrato e a troca da empresa prestadora dos serviços de segurança.  

 Como Davis et. al (2000) notou, o controle exercido pelos clientes é o meio mais 

poderoso de incentivar as empresas de segurança privada a controlar seus funcionários. 
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Quando clientes efetivamente se interessam por condutas respeitosas, as organizações de 

policiamento privado tendem a buscar meios para controlar o comportamento de seus 

funcionários de modo a torná-lo adequado às solicitações dos clientes. Contudo, os esforços 

de empresas de segurança privada para garantir que seus funcionários se comportem de 

acordo com os interesses dos clientes só podem ser efetivos se as empresas contarem com 

sistemas de controle interno estruturados. Para isso, é preciso que os clientes estejam 

dispostos a remunerar adequadamente contratos de prestação de serviços de segurança 

privada, permitindo assim a redução dos custos que as empresas enfrentam para estruturar 

sistemas de controle aptos a fazer com que os vigilantes se comportem de acordo com padrões 

definidos. 

 Assim, espera-se que a prestação de serviços de segurança privada para clientes 

dispostos a remunerar contratos a preços diferenciados e interessados em condutas 

conformadas da parte dos vigilantes sejam mais estruturados e alinhados do que os contratos 

de prestação de serviços no qual os clientes procuram remunerar contratos pelo menor preço 

possível e sem maiores preocupações quanto ao comportamento dos vigilantes. Pode-se 

sustentar ainda que o maior ou menor interesse dos clientes em cobrar condutas respeitosas da 

parte de vigilantes depende em grande medida dos controles externos via órgão regulador, 

sistema judicial e mídia de massas. Esses controles externos são importantes para promover o 

controle das atividades de policiamento privado na medida em que podem aumentar os custos 

decorrentes de desvios de conduta tanto para as empresas quanto para os clientes.  

 

B - O controle externo via regulação estatal 

 O controle externo via regulação estatal realizado pela Polícia Federal pode intervir no 

mercado de prestação de serviços de segurança privada e alterar os custos para que empresas 

de segurança estruturem mecanismos de controle alinhados com o interesse público. A 

capacidade de intervenção da Polícia Federal está apoiada na prerrogativa que ela tem de (i) 

definir as regras do setor e exigir que empresas de segurança e/ou clientes contem com 

mecanismos de controle interno com determinadas características e (ii) aumentar os custos 

decorrentes de desvios de conduta mediante a imposição de sanções legais às empresas e/ou 

clientes cujos vigilantes tenham violado os princípios e regras estabelecidos para o setor de 

segurança privada. 

 A intervenção da Polícia Federal pode ser direta, definindo quais procedimentos e 

mecanismos de controle empresas de segurança privada e/ou clientes devem adotar para que 

princípios de direitos humanos, relações públicas e aprimoramento técnico-profissional 
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prevaleçam; ou pode ser indireta, mediante a definição e aplicação de penalidades às 

empresas e/ou clientes cujos vigilantes tenham se comportado de maneira pouco profissional 

ou ilegal. Nesse sentido, sustenta-se que o controle externo via regulação estatal será capaz de 

fazer com que empresas de segurança privada estruturem sistemas de controle alinhados com 

princípios de direitos humanos, relações públicas e aprimoramento técnico-profissional à 

medida que a Polícia Federal exigir que as empresas adotem mecanismos administrativos 

capazes de fazer valer esses princípios, bem como definir e aplicar sanções legais contra 

clientes e/ou empresas cujos funcionários violem tais princípios.  

 Considerando esses efeitos, espera-se que empresas de segurança tenham mecanismos 

de controle mais estruturados e alinhados em relação aos clientes ou atividades para qual há 

regras públicas relativas à forma como vigilantes devem realizar abordagens respeitosas e 

empregar técnicas de uso escalonada da força. Espera-se também que os sistemas de controle 

interno de empresas de segurança privada sejam tanto mais estruturados e alinhados quanto 

mais sanções forem previstas e aplicadas a empresas e clientes cujos vigilantes tenham 

violado princípios de direitos humanos, relações públicas e especificações técnico-

profissionais.  

 

C - O controle externo da mídia de massas 

 O controle da mídia de massas se dá nos contextos em que há a possibilidade de que 

desvios de conduta de profissionais de segurança privada sejam mostrados pelos meios de 

comunicação, afetando a imagem da empresa de segurança perante o mercado tomador de 

serviços e dos próprios tomadores de serviços (clientes) perante seus consumidores/usuários. 

A capacidade da mídia de impor sanções de caráter reputacional constrange prestadores e 

tomadores de serviços de segurança privada a estruturar mecanismos de controle alinhados ao 

interesse público. Assim, pode-se dizer que o controle da mídia pode incentivar não apenas as 

empresas a controlarem melhor os seus funcionários, mas também os clientes a controlarem 

melhor as empresas de segurança privada contratadas no mercado.  

 Nesse sentido, pode-se sustentar que os contratos de prestação de serviço onde tenha 

havido maior exposição negativa na mídia terão maior probabilidade de contar com 

mecanismos de controle mais estruturados e alinhados às normas públicas do que os contratos 

que tiveram pouca ou nenhuma publicidade negativa na mídia, caso sejam mantidas todas as 

demais variáveis constantes.  
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   D - O controle externo via judiciário 

 Cidadãos descontentes podem recorrer à justiça para responsabilizar criminalmente 

vigilantes, bem como para responsabilizar civilmente prestadores e tomadores de serviços de 

segurança privada. Segundo o marco legal que regula a segurança privada no Brasil, 

vigilantes indiciados e que respondem a processos criminais não podem exercer atividades de 

segurança privada14. A responsabilização criminal de vigilantes que cometem desvios de 

conduta impõe, portanto, uma sanção direta ao vigilante, banido da profissão e obrigado a 

responder criminalmente pelo desvio, e indireta à empresa, que precisa arcar com os custos de 

recrutamento de outro funcionário. Sem prejuízo à responsabilidade criminal, 

comportamentos incompatíveis com as normas que regulam a segurança privada também 

podem render às empresas e clientes processos e condenações judiciais para a reparação de 

danos. Pelo Código de Processo Civil brasileiro, tanto os contratantes quanto os provedores 

de serviços de segurança podem ser obrigados a reparar danos causados por profissionais de 

segurança privada mediante pagamento de indenizações às vítimas ou familiares.  

 Pelos meios explicados acima, a responsabilidade via sistema judiciário constrange os 

contratantes e prestadores de serviços de segurança privada a estruturar mecanismos de 

controle aptos a prevenir desvios de conduta que possam resultar em perda de mão de obra, 

custos processuais e pagamento de indenizações. É possível predizer então que contratos de 

prestação de serviços de segurança que tenham sofrido maior número de processos e 

condenações indenizatórias ocasionadas por desvios de conduta de vigilantes tenderão a ter 

mecanismos de controle mais estruturados e alinhados ao interesse público do que os 

contratos onde não houve nenhum ou houve poucos processos e condenações judiciais, se 

mantidas todas as demais variáveis constantes.  

* 

 Embora a literatura especializada aponte o “controle externo via associação de classes” 

como uma variável importante no incentivo ao controle interno, análise prévia sobre os 

mecanismos de controle corporativo do sindicado que representa as empresas de segurança 

privada do Estado de São Paulo mostrou que essa variável não agrega capacidade explicativa 

ao modelo aqui proposto. O controle via Sindicado das Empresas de Segurança Privada, 

Segurança Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo 

(SESVESP) poderia ocorrer de duas formas: por meio da penalização, perante a Comissão de 

Ética da entidade, de empresas cujos funcionários tenham cometido desvios de conduta; e por 

                                                 
14  Conforme art. 109, VI, da Portaria nº. 387/06-DG/DPF. 
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meio do Certificado de Regularidade em Segurança (CRS), selo criado pelo sindicato para 

sinalizar ao mercado as empresas com as melhores práticas. Tanto a análise do Código de 

Ética quanto do CRS mostrou que a preocupação central desses mecanismos é com a 

regulação da concorrência: prática de preços inexeqüíveis, cartéis, legalidade, sanidade 

financeira, sanidade fiscal, etc. Dado que o foco do trabalho recai sobre os incentivos e 

constrangimentos relacionados às práticas operacionais das empresas de segurança (ao invés 

das práticas comerciais), a inclusão dessa variável não traria nenhum ganho analítico à 

pesquisa. Por essa razão, a variável “controle pelas associações de classe” não será 

incorporada ao desenho de pesquisa.   

 A ilustração 2 resume o modelo com as variáveis de análise, o sentido do efeito e as 

interações possíveis entre variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Fonte: O autor 

 
Ilustração 2 - Modelo analítico para o estudo do controle da segurança privada 

 

 No centro do modelo está o sistema de controle interno, que é a variável a ser 

explicada. Ao redor estão as variáveis explicativas. Os efeitos das variáveis explicativas sobre 

a variável a ser explicada estão representados pelas setas sólidas, enquanto os efeitos de 

interação entre as variáveis explicativas estão representadas pelas setas pontilhadas. Como 

mostram as setas pontilhadas, o controle da mídia pode afetar o controle do cliente e despertar 

a ação do controle judicial. O controle judicial e o controle regulatório também podem afetar 

o controle do cliente. Em qualquer situação, o resultado é um ambiente institucional marcado 

por interações que reforçam os controles externos da segurança privada. Já as setas sólidas 

apontam que a estruturação e o alinhamento dos sistemas de controle interno podem resultar 
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do efeito singular ou combinado das diferentes variáveis explicativas. A estruturação e o 

alinhamento podem ser produzidos somente em função do desejo dos clientes de que os 

vigilantes sejam controlados de modo que atuem dentro da legalidade, com cordialidade e 

respeito aos direitos civis - algo que pode ocorrer porque o cliente simplesmente deseja que 

seja assim ou porque foi sancionado pelo órgão regulador, foi exposto negativamente na 

mídia e/ou condenado a pagar indenização por conta do comportamento inadequado de 

vigilantes. Independentemente do desejo dos clientes para que os vigilantes interajam com o 

público de maneira respeitosa, empresas de segurança privada podem exigir esse tipo de 

comportamento de seus funcionários para evitar sanções legais impostas pelo órgão regulador, 

sanções contratuais, exposição negativa na mídia e/ou custos com o pagamento de 

indenizações para reparação de danos. Assim, o controle interno da segurança privada pode 

ser causado por uma única variável ou pela combinação de duas ou mais variáveis 

explicativas, conformando um modelo marcado por equifinalidade (convergência múltipla).  

 Antes de submetermos esse modelo à avaliação empírica, convém explorar teórica e 

empiricamente o universo que será pesquisado. 
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3 A SEGURANÇA PRIVADA NA GRANDE SÃO PAULO 

 

 

 O sistema de controle social das sociedades contemporâneas tem sido marcado pela 

transferência das responsabilidades de policiamento do Estado para a sociedade. Esse 

fenômeno, que vem sendo chamado de fragmentação, pluralização ou multilateralização do 

policiamento, tem sido objeto de grandes debates acadêmicos. No centro dos debates está o 

setor de segurança privada. As empresas e profissionais de segurança privada constituem a 

face mais formal e visível do conjunto de atores não-estatais atualmente engajados em 

atividades de policiamento. Não por acaso, o setor de segurança privada recebeu grande 

atenção da literatura de língua inglesa especializada no objeto policiamento. Em contraste 

com a literatura internacional, pouco esforço teórico e empírico foi feito pela bibliografia 

nacional para compreender o crescimento, as dimensões e as implicações do setor de 

segurança privada dentro da realidade brasileira. A literatura nacional carece tanto de estudos 

que levem em conta as questões teórico/conceituais relativas ao enquadramento do setor de 

segurança privada dentro do contexto mais amplo das atividades de policiamento existentes 

em sociedades complexas, quanto de estudos voltados para dimensionar de forma acurada o 

setor de segurança privada.  

 Este capítulo foi desenvolvido para suprir algumas dessas lacunas. Ele está organizado 

em duas partes, uma teórica e outra empírica. A parte teórica desenvolve uma tipologia das 

formas de policiamento proposta recentemente por Muniz e Paes-Machado (2010) e busca 

aproximá-la dos debates atualmente em curso no campo dos policing studies. Essa tipologia 

permite identificar claramente o setor de segurança privada dentro da estrutura de 

policiamento existente na sociedade brasileira, fornecendo assim o recorte teórico necessário 

à análise empírica desenvolvida na segunda parte do capítulo. Essa segunda parte expõe os 

procedimentos utilizados para mensurar o setor legal de segurança privada, algo que 

raramente ocorre nos trabalhos que abordam o fenômeno, e apresenta informações sobre as 

dimensões, o crescimento e as características do setor legal de segurança privada da Grande 

São Paulo, principal região metropolitana do país e que serviu de base para a escolha da 

empresa de segurança e dos casos analisados na terceira parte da tese.  
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3.1 Acertando Contas com a Literatura  

 

3.1.1 Descobertas empíricas e desenvolvimentos teóricos no campo dos policing studies 

 O campo dos estudos sobre o policiamento (policing studies) nasceu nos EUA, na 

segunda metade dos anos 60, focado em pesquisas sobre a polícia e suas práticas (MANING, 

2005, p. 1960)15. Os primeiros estudos partiam do pressuposto de que o policiamento é uma 

atividade cujo exercício legítimo é monopolizado pelo Estado, definido em termos weberiano 

como a associação humana cujo governo detém o monopólio da coação física legítima dentro 

dos limites de determinado território (WEBER, 1999, p. 525-529)16. Guiados por essa visão, 

as pesquisas sobre policiamento privilegiaram inicialmente o estudo da natureza e grau de 

autoridade efetivamente exercida pelos policias, que na feliz expressão de Muir Jr. (1977) 

agem como “políticos de rua” com enorme poder de interferência sobre os direitos civis 

cultivados nas democracias liberais. Embora o policiamento jamais tenha sido um monopólio 

da polícia no sentido econômico do termo (JONES e NEWBURN, 2002; SHEARING, 2003), 

a influência da sociologia weberiana nesse campo de estudos acabou promovendo uma 

identificação entre polícia e policiamento. Essa identificação prevaleceu nos anos 50 e 60 e 

foi partilhada por pesquisadores nos dois extremos da arena política. Como Shearing (2003, p. 

436) observou, enquanto acadêmicos marxistas faziam críticas às alegações de que o Estado 

usava seu acesso à força para promover um bem geral, eles partilhavam da visão liberal 

segundo qual o policiamento é um monopólio do Estado.     

                                                 
15 Apesar do foco na polícia, nunca houve um consenso em torno do seu conceito. Autores como Bayley (2001) 

propuseram uma definição ampla de polícia, que contempla organizações públicas e privadas, especializadas e 
não-especializadas, profissionais e não-profissionais. Outros como Monjardet (2003) e Monet (2001) 
propuseram definições mais restritas. O primeiro definiu a polícia como a “força pública” especializada que 
expressa e cristaliza as reivindicações permanentes das comunidades políticas - não apenas da comunidade 
estatal - em deter em seu território o monopólio do uso legítimo da força. Nessa mesma linha, Monet define a 
polícia como: 1) um tipo de ação coletiva organizada cujo recurso essencial é a força; 2) um tipo particular de 
organização estatal burocrática que se inspira na pirâmide das organizações militares e no recorte funcional 
das administrações públicas; e 3) um tipo de instituição singular em razão da posição central que ocupa no 
funcionamento de uma comunidade política. Amplas ou restritivas, essas definições são tributárias das 
formulações de Bittner, que, inspirado na sociologia weberiana, caracterizou a polícia “como um mecanismo 
de distribuição da força coercitiva não negociável empregada de acordo com os preceitos de uma compreensão 
intuitiva das exigências da situação” (BITTNER, 2003, p. 138). Na definição de polícia este trabalho alinha-se 
com as definições de Monjardet e Monet.   

16 Isso não implica em afirmar que os Estados sempre consigam efetivamente monopolizar o uso legítimo da 
força. A realidade do monopólio e a extensão de sua legitimidade são questões de facto que devem ser 
avaliadas empiricamente, caso a caso. Nesse sentido, nem as forças armadas e nem a polícia podem, a priori, 
serem definidas como a expressão e a realização do monopólio estatal da violência legítima.Todavia, como 
notou Monjardet (2003, p. 13-14), “a inspiração weberiana permanece essencial para compreender a polícia [e 
as forças armadas] como expressão, e como instrumento, da reivindicação permanente inerente às 
comunidades políticas – e não só a comunidade estatal – de deter em seu território o monopólio dos empregos 
legítimos da força”.  
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 Descobertas e desenvolvimentos teóricos ocorridos nas últimas décadas contrariaram 

essa visão arraigada acerca do policiamento e impeliram cientistas sociais e criminólogos de 

origem anglo-saxã a mudar o foco de suas pesquisas da polícia para os processos por meio 

dos quais indivíduos e agências - diretamente ou por meio da designação de outros - provêm 

segurança e mantêm a ordem dentro de uma comunidade (KEMPA et. al., 2004, p. 564). Essa 

mudança de perspectiva e os conceitos subjacentes a ela foram e tem sido objeto de um 

intenso debate acadêmico. Um dos principais deflagradores desse debate foi justamente a 

expansão, amplamente documenta em diversos países a partir dos anos 70, do que foi 

chamado de “segurança privada”: empresas que vendem no mercado serviços e/ou 

equipamentos de proteção (private security companies) e organizações que constituem 

departamentos de segurança que agem internamente (private security in house) (SHEARING; 

STENNING, 1981). Outro fenômeno que impulsionou esse debate foi a emergência de 

atividades voluntárias de prevenção ao crime, a exemplo das iniciativas de autodefesa 

promovidas por cidadãos que patrulham ruas, neighborhood watch, associações de prevenção 

ao crime e grupos de caça a criminosos (BAYLEY; SHEARING, 1996). Diante dessas 

mudanças, os estudiosos notaram que a sociedade, por meio do setor de segurança privada e 

de iniciativas comunitárias para prevenir e deter o crime, estava cada vez mais se envolvendo 

em atividades anteriormente reivindicadas com exclusividade pela polícia. A percepção era a 

de que a “polícia”, um certo tipo de instituição social organizada pelo Estado, e o 

“policiamento”, uma conjunto de processos com funções sociais específicas, estavam 

crescentemente tornando-se distintos e que novos conceitos deveriam ser formulados.  

 Vários pesquisadores romperam então com a tendência de identificar o policiamento 

com a polícia estatal (JOHNSTON, 1992 e 1999; SHEARING, 1992; BAYLEY; 

SHEARING, 1996 e 2001; KEMPA et. al., 1999; LOADER, 2000; REINER, 2002; JONES E 

NEWBURN, 2006; dentre outros). Com essa ruptura, o policiamento deixou de ser entendido 

como a atividade desempenhada pela polícia e passou a ser analisado como um conjunto de 

processos instrumentais e específicos de controle social que podem ser executados por uma 

gama diversificada de atores e técnicas, sendo a idéia moderna de polícia apenas uma delas. 

Reiner (2004, p. 19-22) foi quem melhor resumiu o conceito de policiamento atualmente em 

voga na literatura. Segundo ele, o policiamento diz respeito às tentativas para manter a 

segurança de uma ordem social particular ou da ordem social geral por meio de vigilância e 

ameaça ou uso de sanções. A ordem em questão pode estar baseada no consenso, no conflito e 

na opressão, ou ainda no entrelaçamento de ambos, que é geralmente o que ocorre nas 

sociedades complexas.  



 52

 Nessa nova formulação, o policiamento não se resume às atividades realizadas pela 

polícia estatal, mas também não inclui todas as atividades de pessoas ou instituições que 

indiretamente contribuem para a promoção de segurança e manutenção da ordem. 

Policiamento não é sinônimo de controle social17. Sociedades criam ordem e 

conseqüentemente esperam obter segurança por meio de processos de socialização e 

disciplina informal que envolve uma variedade de instituições e pessoas – cônjuges, pais, 

vizinhos, igrejas, escolas, empregadores, sindicatos, e muitos outros atores com alguma 

autoridade latente. Ocorre que essas pessoas e instituições não se dedicam explicitamente à 

promoção da segurança por meio de vigilância e ameaça de sanção, por isso suas atividades 

não podem ser caracterizadas como policiamento. Segundo Reiner (2004, p. 22), policiamento 

diz respeito apenas às tentativas intencionais para promover a segurança na sociedade por 

meio da criação de sistemas de vigilância associados à ameaça ou uso de sanções em relação 

aos desvios descobertos. Nesse sentido, o policiamento é apenas um aspecto específico da 

noção mais ampla de controle social. 

 O entendimento ampliado do que vem a ser policiamento abriu uma nova linha de 

pesquisa dentro da área disciplinar compreendida pelos policing studies, que vem sendo 

chamada de “tendências do policiamento” ou “transformações do policiamento”18. Como 

observou Kempa et. al. (2004), essa linha de pesquisa tem prosperado em três frentes. Uma 

parte dos estudos tem se preocupado em identificar, caracterizar, dimensionar e explicar o 

crescimento dos atores não-estatais que estão - e por longo tempo estiveram - ativos nos 

processos de policiamento (ver JONES; NEWBURN, 1998 e 2002; KEMPA et. al. 1999; 

BAYLEY; SEHARING, 2001; dentre outros). Uma segunda frente tem procurado analisar as 

semelhanças e diferenças entre os vários provedores de policiamento em termos de 

mentalidades, tecnologias, recursos e estrutura institucional mobilizada (ver WOOD E 

DUPONT, 2006). Por fim, esforços também estão sendo realizados para avaliar as 

implicações normativas que a fragmentação do policiamento traz para diferentes populações 

                                                 
17 Controle social é uma noção complexa e muito debatida nas ciências sociais. Segundo a definição clássica de 

Cohen, controle social refere-se à “maneira organizada com que a sociedade reage a pessoas e 
comportamentos considerados desviantes, problemáticos, ameaçadores, perturbadores ou indesejados 
(COHEN, 1985, p. 1-2).   

18 O rótulo “transformações do policiamento” também cobre análises sobre as mudanças que ocorrem dentro da 
esfera estatal, que nas três últimas décadas assistiu à emergência do policiamento comunitário, das parcerias 
público/privado para a prevenção do crime, o avanço da mercadização [commodification] sobre o policiamento 
público, a expansão de corpos reguladores que desempenham funções policiais e o aumento do policiamento 
público transnacional e da cooperação entre agências policiais de diferentes países. Para uma resenha dessa 
literatura, ver Jones e Newburn (1998).   
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(ver BAYLEY; SHEARING, 1996; LOADER, 2000; e SHEARING; WOOD, 2003a e 

2003b). 

 Apesar da grande quantidade de trabalhos já produzidos dentro dessa nova linha de 

pesquisa, as investigações ainda são predominantemente exploratórias e o progresso nas três 

frentes de estudos é bastante desigual. Os avanços mais notáveis ocorreram na primeira frente, 

com a maioria dos trabalhos empreendendo esforços para identificar, caracterizar e mensurar 

a magnitude das atividades de policiamento executadas pelo setor de segurança privada. O 

foco da literatura sobre esse setor é justificado. A última compilação de dados sobre as 

dimensões da segurança privada no mundo, realizada por Florquin (2011), revelou números 

surpreendentes. Em 31 dos 70 países para os quais o autor encontrou dados disponíveis, o 

setor de segurança privada empregava mais pessoas do que as forças policiais. Em termos 

absolutos, a soma do número de profissionais de segurança privada nesses 70 países era quase 

duas vezes maior do que a soma do número de policiais.  

 Apesar dos problemas metodológicos envolvidos na comparação do setor de segurança 

privada a nível mundial, os dados compilados por Florquin não deixam dúvidas quanto ao 

fato de que houve um intenso processo de pluralização do policiamento nas últimas décadas e 

que o setor de segurança privada é um dos principais atores dentro da estrutura de 

policiamento atualmente existente nas sociedades contemporâneas. Esse fenômeno também 

ocorreu na sociedade brasileira, cujo setor de segurança privada apresenta dimensões 

robustas. Todavia, os debates e elaborações teóricas descritas anteriormente tiveram, até o 

momento, pouca repercussão na literatura nacional sobre violência, crime e segurança 

pública. Assim, antes de passar à apresentação das dimensões e características do setor de 

segurança privada na grande São Paulo, convém oferecer uma estrutura analítica que esteja ao 

mesmo tempo alinhada com os desenvolvimentos teóricos ocorridos no campo dos policing 

studies e que seja capaz de apreender as particularidades da realidade brasileira. Os primeiros 

passos nessa direção já foram dados, valendo a pena retomá-los. 

 

3.1.2 Uma tipologia das formas de policiamento 

 De um modo geral, os estudos sobre controle social no Brasil têm permanecido imunes 

à idéia de que polícia e policiamento são conceitos distintos e que o sistema de controle social 

das sociedades contemporâneas tem sido marcado pela fragmentação ou pluralização das 

atividades de policiamento. A ausência de um arcabouço teórico-conceitual adequado para 

captar a realidade do policiamento plural parece ser uma das razões pela qual os 
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pesquisadores brasileiros têm se dedicado prioritariamente a analisar o policiamento realizado 

por agentes públicos, deixando em segundo plano o vasto e complexo conjunto de atores não-

estatais que estão ativamente engajados na promoção da segurança e manutenção da ordem 

dentro da sociedade brasileira.  

 Apesar da baixa assimilação pela literatura nacional dos desenvolvimentos teóricos 

descritos anteriormente, o conceito ampliado de policiamento foi mobilizado recentemente 

por alguns autores para pensar a realidade brasileira, caso de Cárdia e Wood (2006), Muniz e 

Paes-Machado (2010) e Lopes (2011)19. Cardia e Wood traçaram um esboço abrangente da 

estrutura de policiamento existente na sociedade brasileira, ao passo que Lopes ofereceu um 

panorama restrito às atividades de policiamento privado tendo em vista a preocupação de 

analisar o alcance da regulação estatal sobre os provedores particulares de policiamento. 

Muniz e Paes-Machado deram uma contribuição importante do ponto de vista teórico, ao 

adotarem e defenderem o uso do conceito ampliado de policiamento numa agenda de pesquisa 

mais equilibrada e menos míope às atividades de policiamento privado. Visando estimular 

estudos empíricos nessa direção, os autores propuseram uma tipologia interessante e que 

merece ser mais bem explicitada.  

 A tipologia sugerida por Muniz e Paes-Machado leva em conta três variáveis e seis 

atributos distribuídos ao longo de três continnum para enquadrar analiticamente os diferentes 

arranjos de policiamento que podem existir em sociedades complexas:  

i) administração/governo: estatal ou não-estatal;  

ii) espaço/território: público ou privado; e  

iii) referência normativa: legal ou ilegal  

 A variável referência normativa foi empregada por Muniz e Paes-Machado para 

distinguir as práticas de policiamento que ocorrem de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor (policiamento legal) daquelas que divergem de tal ordenamento (policiamento ilegal). 

Legalidade e ilegalidade são categorias situadas nas extremidades de um continnum que 

contém em seu centro zonas de alegalidade formadas por práticas de policiamento que 

ocorrem sem que haja uma definição clara do Estado quanto à sua legalidade/ilegalidade20. 

Apesar de algumas modalidades de policiamento se desenvolver em vácuos jurídicos, as 

                                                 
19  Sintomático dessa baixa assimilação é o fato de o trabalho de Cardia e Wood ter sido produzido, a partir de 

uma parceria entre uma autora brasileira (Nancy Cardia) e uma destacada pesquisadora anglo-saxã (Jennifer 
Wood), para uma coletânea publicada em língua inglesa, e o trabalho de Muniz e Paes-Machado ser o texto 
introdutório de um dossiê temático sobre policiamento que traz um único trabalho sobre formas não-estatais de 
provisão de segurança, escrito por uma brasilianista (Martha Huggins) e publicado inicialmente num periódico 
americano (ver Huggins, 2000). 

20  Sobre essa zona de alegalidade em relação aos arranjos de policiamento privado, ver Lopes (2011, p. 104). 
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categorias legais e ilegais são fundamentais na medida em que permitem captar as tensões que 

emergem em sociedades complexas e plurais entre legalidade e legitimidade21. Como 

destacaram Muniz e Paes-Machado, a partir dessas categorias é possível analisar, por 

exemplo, práticas ilegais de policiamento que são aceitas socialmente por certos grupos, ou 

ainda práticas legais que são desautorizadas ou deslegitimadas por alguns ou por todos. Nas 

palavras dos autores,  

 

ao se tomar o consentimento para policiar em suas dimensões legais e legítimas 
como uma chave problematizadora, abre-se a possibilidade de uma reflexão mais 
sensível acerca dos processos de construção da tolerância e dos níveis de aceitação 
dos indivíduos e grupos policiados em sociedades com Estado. Como resultado, 
pode-se avançar no entendimento da sutil fronteira entre obediência e sujeição e suas 
implicações sobre as formas de construção e exercício de autoridade e seus 
assentimentos (Muniz e Paes Machado, 2010, p. 443). 

  

 As variáveis administração/governo e espaço/território também possuem grande 

relevância analítica, já tendo sido mobilizadas para a construção de uma matriz tipológica nos 

estudos de Davis et. al. (2000). Administração/governo indica a natureza pública ou privada 

dos agentes que executam policiamento. Mais especificamente, indica quem paga e controla 

as pessoas envolvidas em atividades de policiamento, ou seja, a quem os agentes de 

policiamento se subordinam no exercício de suas funções. O policiamento tem uma natureza 

pública/estatal quando os profissionais envolvidos em atividades policiais são pagos e 

administrados pelo Estado. Por outro lado, o policiamento é considerado privado/não-estatal 

quando é executado por agentes pagos e controlados por pessoas ou organizações 

pertencentes à esfera civil (não-estatal)22. Em algumas situações, nem sempre é possível fazer 

esse enquadramento de maneira inquestionável. Como já haviam alertado Shearing e Stenning 

                                                 
21 Legitimidade e legalidade são dois conceitos distintos. A legitimidade é um princípio que serve para 

diferenciar o poder de fato do poder de direito, isto é, para distinguir, por exemplo, a violência praticada por 
um grupo de malfeitores da violência autorizada por determinado grupo social. Já a legalidade serve para 
diferenciar o bom e o mau governo; ela diferencia, no caso do uso da violência, um governo que utiliza a força 
física de maneira arbitrária de outro que a utiliza em conformidade com regras previamente estabelecidas (ver 
BOBBIO, 2000, p. 237).   

22 Remonta à antiguidade e foi transmitida através dos séculos a noção de que o “público” refere-se ao que é 
comunitário (coletivo), tendo como oposto o “privado”, que diz respeito ao bem individual dos membros da 
comunidade. Sendo o governo a autoridade que age em nome da coletividade, a esfera pública é comumente 
identificada com o campo da ação governamental, ou melhor, das relações entre governantes e governados. 
Em oposição a isso, a esfera privada é definida como o campo das demais relações entre indivíduos e grupos 
sociais. Com a emergência do Estado enquanto unidade governamental soberana nos limites de um território, o 
pensamento político moderno passou a identificar o público com o estatal e o privado com o não-estatal. Nesse 
sentido, o policiamento seria público quando administrado pelo Estado, e privado quando governado por 
indivíduos ou organizações civis (não-estatais). O que distinguiria conceitualmente um policial de um agente 
de segurança privada seria, portanto, o fato deste último exercer suas atividades na condição de civil ou 
empregado de uma jurisdição não-estatal.     
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(1981 p. 196), entre o caráter claramente público dos policiais que trabalham nas organizações 

estatais, e o caráter claramente privado dos agentes que trabalham em empresas de segurança, 

há toda uma área cinzenta composta por profissionais que desempenham funções de 

segurança em organizações semi-públicas (empresas de capital misto, por exemplo) e por 

policiais que utilizam o status, a autoridade e os recursos garantidos pela sua condição de 

agente público para realizar policiamento em nome de clientes privados. Por essa razão, a 

distinção entre agentes públicos e agentes privados também deve ser vista dentro de um 

continnum que comporta diferentes gradações de público/estatal e privado/não-estatal. 

Enquadrar os atores que executam policiamento numa ou noutra categoria dependerá de 

avaliações empíricas acerca da natureza dos recursos recebidos e utilizados pelos agentes de 

policiamento e do grau de subordinação desses agentes às instituições ou pessoas a quem se 

vinculam.  

 Por fim, a variável espaço/território indica se o policiamento ocorre num espaço 

pertencente à coletividade (espaço público) ou em espaços pertencentes a particulares (espaço 

privado). A divisão entre espaços pertencentes ao Estado e totalmente abertos ao público, e 

espaços privados localizados em propriedades particulares de uso restrito, é menos nítida do 

que parece à primeira vista, sendo a idéia de um continnum novamente adequada para 

representar a existência de espaços que pertencem à esfera pública, mas que colocam 

restrições de acesso aos cidadãos (alguns tipos de repartições públicas, por exemplo), e de 

espaços localizados dentro do que Shearing e Stenning (1981) chamaram de “propriedades 

privadas de massa”: espaços privados que se parecem com espaços públicos na medida em 

que são áreas de uso coletivo habitadas ou freqüentadas diariamente por grande quantidade de 

pessoas (condomínios residenciais, conjuntos de escritórios, parques industriais, shoppings 

centers, estádios de futebol, parques recreativos, etc)23. Apesar da existência desses “enclaves 

fortificados” (CALDEIRA, 2003), “espaços híbridos” (KEMPA, 1999) ou “quase-públicos” 

(BUTTON, 2003), a distinção entre espaço público, aberto e acessível a todo cidadão em 

virtude da sua condição de membro de um Estado-nação, e espaço privado, que mesmo 

quando aberto ao público encontra-se sob o controle de um ou mais cidadãos que têm o 

direito de regular as condições de acesso e uso do espaço, preserva grande valor analítico em 

virtude das implicações que esses diferentes espaços e pressupostos têm sobre os mandatos e 

práticas de policiamento, conforme será discutido no próximo capítulo.  

                                                 
23  Para uma defesa da idéia de um continnum de espaços, ver Kempa et. al. (2004) e Jones e Newburn (1998). 
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 O cruzamento das três dimensões descritas acima resulta numa matriz de análise 

qualitativa de propriedades formada por quatro tipos puros de policiamento, que se 

subdividem, entre práticas legais e ilegais, em oito subtipos. A matriz tipológica proposta por 

Muniz e Paes-Machado (2011), com algumas modificações na sua forma de apresentação, 

pode ser vista na ilustração 3.  

  

 
 

Ilustração 3 - Tipologia das formas de policiamento 

 

 O tipo A representa as práticas de policiamento público/estatal que ocorrem em 

espaços públicos. Em sua forma mais pura, o subtipo A1 diz respeito ao policiamento 

convencional executado, com base num mandato legalmente estabelecido, por guardas 

municipais e por policiais militares, civis e federais em praças, parques e vias públicas. O 

subtipo A2 refere-se ao policiamento realizado ilegalmente por agentes estatais em espaços 

públicos. Inclui desde o policiamento vendido por policiais a moradores que desejam ou são 

extorquidos a pagar por serviços de vigilância, até formas violentas de policiamento 

praticadas por esquadrões da morte e milícias integradas por agentes de segurança pública24.    

 O tipo B abrange as práticas de policiamento levadas a cabo por agentes públicos em 

espaços privados. O subtipo B1 compreende o policiamento executado legalmente pelas 

forças de segurança públicas em locais como estádios de futebol e agências bancárias, por 

exemplo. Já o subtipo B2 indica o policiamento irregular praticado por agentes de segurança 

                                                 
24 Sobre o subtipo A2 ver, por exemplo, os trabalhos de Costa (1998), Cano (2008), Huggins (2010) e Misse 

(2011). 
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pública que aproveitam o seu horário de descanso para prestar serviços de vigilância 

patrimonial em condomínios residenciais, casas noturnas, postos de gasolina, supermercados 

e estabelecimentos comerciais em geral – o chamado bico policial.   

 Os tipos C e D compreendem as práticas de policiamento que menos receberam 

atenção da literatura brasileira. O tipo C circunscreve o policiamento realizado por agentes 

não-estatais em espaços públicos. O subtipo C1 inclui as atividades de policiamento 

executadas por profissionais vinculados a empresas de segurança privada que possuem 

autorização legal para prestar serviços de vigilância patrimonial em áreas pertencentes ao 

Estado (parques públicos, terminais de transporte coletivo, repartições públicas, etc) e 

serviços de transporte de valores, escolta de cargas e segurança pessoal de clientes VIPs que 

se deslocam nas vias públicas. O subtipo C2, por sua vez, abarca as práticas de policiamento 

desempenhadas ilegalmente por ligas comunitárias de autodefesa, guardas noturnas, agentes 

de segurança comunitária, vigias de rua, dentro outros atores não-estatais que se dedicam à 

patrulha a pé, de bicicleta ou motorizada de ruas de bairros residenciais, muitas vezes iniciada 

sem a solicitação dos moradores, que posteriormente são impelidos ou achacados a pagar 

pelos serviços prestados. Também está incluso nesse subtipo o policiamento privado 

neovigilante de grupos de extermínio integrados por elementos nativos comprometidos com a 

eliminação de pessoas consideradas indesejáveis e com a pacificação, a qualquer custo, de 

seus locais de moradia e/ou negócio25.  

 Por fim, o tipo D representa as práticas de policiamento executadas por agentes não-

estatais dentro de espaços privados. Em sua dimensão legal (subtipo D1), refere-se às 

atividades de vigilância patrimonial intramuros que são desempenhadas por profissionais 

ocupados em empresas de segurança que possuem autorização de funcionamento nos termos 

da Lei Federal n° 7.102/83 e demais normas que regulam a segurança privada no Brasil. Em 

sua dimensão ilegal (subtipo D2), as práticas de policiamento privado em espaços privados 

correspondem àquelas realizadas por agentes não-estatais que não possuem a autorização do 

Estado para realizar a vigilância intramuros, configurando o que a Polícia Federal e o setor 

legal de segurança privada chamam de segurança privada clandestina. 

 A matriz analítica descrita acima com seus tipos e subtipos permite identificar as 

diversas práticas de policiamento presentes na sociedade brasileira, fornecendo assim 
                                                 
25 O conhecido caso do justiceiro Esquerdinha é um exemplo típico dessa modalidade de policiamento em sua 

versão mais intolerante e violenta. Na segunda metade dos anos 80, Esquerdinha organizou na região 
periférica de São Bernardo do Campo uma organização policial clandestina (ROTA – Serviços de Segurança e 
Vigilância S/C LTDA), que cobrava pelos serviços prestados valores que variavam de acordo com a posse dos 
interessados. Essa organização, que chegou a contar com treze guardas e três viaturas, foi responsável pela 
execução de inúmeras pessoas na região (Ver Bicudo, 1988, p. 113-119).  
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subsídios teóricos para que floresçam estudos mais amplos e abrangentes do que os que têm 

dominado a literatura nacional sobre crime, violência e segurança pública. Como destacaram 

Muniz e Paes-Machado (2010, p. 442), a matriz também fornece recursos analíticos para 

explorar tipos híbridos de policiamento, caso do policiamento ilegal realizado em via pública 

por grupos de extermínio integrados por policiais e por civis26, ou mesmo do policiamento 

legal que pode ser realizado em conjunto por policias e agentes de segurança privada dentro 

de grandes eventos. Para os propósitos desta tese, a matriz é útil na medida em que permite 

localizar claramente as práticas de policiamento que são objeto desse estudo: o policiamento 

privado executado pelo setor legal de segurança privada. Na sequência, dirijo minhas atenções 

para esse universo, que na matriz analítica exposta na ilustração 3 é compreendido pelas siglas 

C1 e D1. 

  

3.2 Dimensões, Evolução e Características do Setor de Segurança Privada  
 
 
3.2.1 Conceituação e Notas Metodológicas  

 

 Os estudos voltados para apreender empiricamente o setor legal de segurança privada 

de diversas partes do mundo têm esbarrado em sérios problemas metodológicos. Legislações e 

bases de dados disponíveis em diferentes países adotam definições distintas sobre o que é 

segurança privada, dificultando análises comparativas e a mensuração precisa do setor. Para 

complicar ainda mais, dentro de uma mesma jurisdição frequentemente há uma variedade de 

fontes de dados – censos governamentais, estatísticas oficiais sobre emprego, órgãos 

reguladores e estudos financiados pelas associações de classe – que utilizam critérios 

diferentes para mapear o setor.  

 Tal como definida na legislação brasileira, a segurança privada é um setor de 

atividades que abrange três tipos de organizações:  

i. “empresas de segurança privada especializadas”: empresas de capital privado que 

possuem autorização do Ministério da Justiça/Polícia Federal para comercializar 

serviços de “vigilância patrimonial” intramuros, “transporte de valores”, “escolta 

armada” e “segurança pessoal privada”;  

                                                 
26 É o caso do grupo de extermínio que atuou em Itambé, Pernambuco, em 2002 e 2003, sob a fachada de uma 

empresa de segurança chamada Grupo de Proteção Comunitária (GPCOM). Formado por policiais e civis, o 
grupo foi acusado do extermínio de várias pessoas consideradas "almas sebosas". Para mais, ver Lopes (2007) 
e Huggins (2010).  
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ii. “empresas com segurnça orgânica”: empresas e organizações das mais variadas que 

estão autorizadas a executar serviços de “vigilância patrimonial” intramuros e 

“transporte de valores” para consumo próprio; e  

iii. “cursos de formação de vigilantes”: empresas de capital privado voltadas para a 

formação, especialização e reciclagem dos profissionais de segurança privada. 

 Os profissionais empregados pelas empresas especializadas e com segurança orgânica 

para a execução das atividades descritas acima são chamados de “vigilantes”. Grosso modo, 

os segmentos especializado e orgânico correspondem àqueles que as legislações de diversos 

países trata pelo termo segurança privada. Grosso modo porque as leis de alguns países 

incluem na definição serviços de investigação particular e de segurança eletrônica. No Brasil, 

esses serviços não fazem parte do universo legal da segurança privada.  

 O órgão público responsável pelo controle da segurança privada no Brasil é o 

Ministério da Justiça, que desde 1995 executa a tarefa por meio da Polícia Federal. Por essa 

razão, a Polícia Federal constitui a principal fonte de dados para a análise do número, 

evolução e característica das empresas de segurança privada que atuam na região 

metropolitana de São Paulo. Os dados utilizados para a análise dessas variáveis foram 

extraídos do Sistema Nacional de Segurança e Vigilância Privada (SISVIP), ferramenta 

tecnológica utilizada pela Polícia Federal para gerir as informações necessárias ao controle da 

segurança privada no Brasil. O sistema foi consultado em maio de 2011 por meio de demanda 

apresentada à Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada (CGCSP), do 

Departamento de Polícia Federal (DPF).    

A análise sobre a evolução do número de empresas autorizadas na grande São Paulo 

baseou-se no número de empresas com autorização de funcionamento ativa no SISVIP no 

período entre 1990 e 2010. A contagem do número de empresas levou em consideração a 

movimentação de entrada de novas empresas no mercado e a movimentação de saída de 

empresas canceladas no período entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. Uma 

empresa foi considerada nova nas situações em que ainda não havia obtido autorização de 

funcionamento para atuar na região metropolitana de São Paulo, e cancelada nas situações em 

que todas suas operações na região haviam sido encerradas perante a Polícia Federal. Para 

operacionalizar a contagem, foram consideradas as datas em que as portarias de autorização 

de funcionamento e as portarias de cancelamento foram publicadas no Diário Oficial da União 

(DOU). As datas das portarias de autorização e cancelamento foram gentilmente cedidas pelo 

sindicato que representa as empresas de segurança do Estado de São Paulo (SESVESP) e por 

uma empresa que presta consultoria ao setor (Datasafe). Para os casos em que não foi possível 
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localizar as informações sobre a data de publicação da portaria de cancelamento, utilizou-se a 

data de validade da última portaria de autorização de funcionamento.   

 Os dados utilizados para as séries históricas relativas ao número de vigilantes 

ocupados no setor de segurança privada não puderam ser obtidos via Polícia Federal, pois o 

SISVIP não permite consultas por ano. Assim, os dados anteriores a 2011 foram extraídos da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

que no momento da realização do trabalho estava disponível até o ano de 2010. Por meio da 

RAIS, todo estabelecimento deve fornecer anualmente ao MTE informações referentes a cada 

um de seus empregados: ocupação exercida segundo a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), tipo de admissão, vínculo, causas de desligamentos, características individuais (idade, 

sexo, grau de instrução), etc. Também são fornecidas informações sobre os estabelecimentos: 

tipo de atividade que realiza conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE), localização geográfica, natureza jurídica, etc. Tendo como referência a CNAE e a 

CBO, é possível delimitar o setor de segurança privada e acompanhar a sua evolução nos 

últimos anos. Isso foi feito considerando-se os vínculos empregatícios ativos em 31/12 para o 

período 2007-2010. Não foi possível extrair uma série histórica tão longa quanto à utilizada 

para a análise da evolução do número de empresas autorizadas, pois ocorreram mudanças nas 

duas últimas décadas no enquadramento do setor de segurança privada dentro da CNAE, 

descontinuando a série histórica. Por esse motivo, optou-se por analisar os dados somente a 

partir de 2007, ano seguinte ao último reposicionamento do setor de segurança privada dentro 

da CNAE.  

Embora a RAIS seja uma fonte de dados adequada para analisar o número de 

vigilantes ocupados no setor de segurança privada, as informações extraídas dessa base de 

dados estão sujeitas a algumas distorções decorrentes do enquadramento impreciso do setor 

legal de segurança privada na CNAE e na CBO. O segmento especializado na prestação de 

serviços de segurança privada é atualmente englobado pelas categorias da CNAE mostrados 

no quadro 4. Já o segmento orgânico é englobado por todas as demais categorias que não 

aparecem no quadro 4.   
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CNAE 2.0 (em vigor a partir de 2006) 

Classe 8011-1 – Atividades de Vigilância e Segurança Privada 

• Subclasse 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 

• Subclasse 8011-1/02 - Serviços de adestramento de cães de guarda 

Classe 8012-9 - Atividades de Transporte de Valores 

• Subclasse 8012-9/00 - Atividades de transporte de valores 

Fonte: CNAE 2.0 
 

Quadro 4 - CNAE 2.0 que inclui o setor de segurança privada 
  

 Integram o segmento especializado na prestação de serviços de segurança privada 

apenas as atividades compreendidas pelas subclasses 8011-1/01 e 8012-9/00, assinaladas em 

cinza no quadro 4. Embora as atividades de serviços de adestramento de cães de guarda não 

façam parte do segmento especializado, essa atividade não pode ser excluída da análise 

porque “classe” é o menor nível de desagregação possível da CNAE. Assim, qualquer análise 

sobre o segmento especializado na prestação de serviços de segurança privada será distorcida 

pelos serviços de adestramento de cães de guarda.  

A CBO 2002 também coloca alguns problemas para a delimitação precisa do número 

de vigilantes regularmente empregados no setor de segurança privada. Uma comparação entre 

a descrição dos cargos previstos na Convenção Coletiva/Dissídio Coletivo do SESVESP e a 

descrição das ocupações da CBO 2002 mostra que os profissionais de segurança privada 

integram duas famílias ocupacionais (ou grupos de base), conforme quadro 527.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Na CBO 2002 “ocupação” é um conceito sintético construído pelos analistas a partir da agregação de 

empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas. Assim, o conceito não coincide 
com as atividades exercidas pelo cidadão em um emprego ou outro tipo de relação de trabalho (autônomo, por 
exemplo). “Família Ocupacional”, por sua vez, é uma unidade de classificação descritiva mais desagregada. 
Assim como a ocupação, o grupo de base ou família ocupacional é uma categoria sintética, um construto 
elaborado a partir de informações reais, mas que não existe objetivamente.  
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Família Ocupacional 5173 - Vigilantes e Guardas de Segurança 
• Ocupação 5173-05 - Agente de proteção de aeroporto: Vigilante de aeroporto. 
• Ocupação 5173-10 - Agente de segurança: Segurança comunitária, Segurança de evento, Segurança 

pessoal.  
• Ocupação 5173-15 - Agente de segurança penitenciária: Agente penitenciário, Carcereiro, Chaveiro-

carcereiro, Guarda de presídio, Guarda penitenciário, Inspetor de presídio. 
• Ocupação 5173-20 - Vigia florestal: Guarda-rural, Guarda-territorial, Inspetor de guarda-territorial, Mateiro-

guarda florestal. 
• Ocupação 5173-25 - Vigia portuário  
• Ocupação 5173-30 - Vigilante: Agente de segurança ferroviária, Assistente de segurança, Auxiliar de 

segurança, Auxiliar de serviço de segurança, Encarregado de portaria e segurança, Encarregado de 
segurança, Encarregado de vigilância - organizações particulares de segurança, Fiscal de segurança, Fiscal 
de vigilância - organizações particulares de segurança, Fiscal de vigilância bancária, Guarda de banco - 
organizações particulares de segurança, Guarda de cais do porto, Guarda de comporta - canais ou portos, 
Guarda de segurança - empresa particular de segurança, Guarda de vigilância, Guarda ferroviário, Guarda 
portuário, Guarda valores, Guarda vigia, Guarda-civil, Guarda-costas, Inspetor de vigilância, Ronda - 
organizações particulares de segurança, Rondante - organizações particulares de segurança, Vigilante 
bancário.  

Família Ocupacional 5103 - Supervisores dos Serviços de Proteção, Segurança e                                           Outros.  
• Ocupação 5103-05 - Supervisor de bombeiros: Encarregado de bombeiros, Líder de bombeiros.  
• Ocupação 5103-10 - Supervisor de vigilantes: Inspetor de segurança, Supervisor de segurança (vigilância), 

Supervisor de segurança patrimonial.  

Fonte: CBO 2002 
 

Quadro 5 - CBO 2002 que inclui os profissionais de segurança privada 
 

Os profissionais regulares de segurança privada estão enquadrados nas ocupações 

assinaladas em cinza no quadro 5. Contudo, um olhar mais atento para a descrição dessas 

ocupações revela que nem todas são típicas do setor regular de segurança privada. Ocupações 

como “guarda valores” e “segurança comunitária”, por exemplo, não fazem parte do universo 

legal da segurança privada.  Como ocupação é o menor nível de desagregação possível da 

RAIS, foi necessário adotar filtros para minimizar as distorções decorrentes da agregação 

imprecisa da CBO. O procedimento adotado foi extrair os dados da RAIS levando em 

consideração os pré-requisitos individuais necessários ao exercício da profissão de vigilante: 

idade igual ou superior a 21 anos e escolaridade igual ou superior a 4° série do ensino 

fundamental.  

 O procedimento descrito acima é satisfatório para mensurar o tamanho e evolução do 

segmento especializado na prestação de serviços de segurança privada, que emerge 

claramente a partir do cruzamento das categorias CNAE e dos códigos da CBO descritos nos 

quadros 4 e 5, mas não ajuda muito na mensuração do segmento legal de segurança orgânica. 

Como esse segmento está organizado junto a empresas que atuam em atividades econômicas 

variadas, os vigilantes orgânicos somente podem ser identificados nas bases de dados públicas 

por meio dos códigos da CBO assinalados em cinza no quadro 5, o que implica em grandes 

distorções. Dados de 2009 sobre o setor de segurança privada da cidade de São Paulo 

mostram que RAIS e SISVIP possuem números muito díspares em relação ao segmento de 

segurança orgânica. Como mostra a tabela 1, há uma diferença aceitável entre RAIS e SISVIP 
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para o caso dos vigilantes ocupados no segmento especializado (vigilantes terceirizados), mas 

uma diferença grande em relação aos vigilantes orgânicos. Pela RAIS, os orgânicos 

correspondiam à aproximadamente 30% do total de vigilantes empregados no setor de 

segurança privada da cidade de São Paulo, ao passo que para o SISVIP eles representavam 

apenas 6%. Como o interesse do trabalho recai apenas sobre o setor regular de segurança 

privada, optou-se por considerar a Polícia Federal como a fonte mais fidedigna. Assim, para 

mensurar a evolução do segmento de segurança orgânica foram projetados dados com base 

nas diferenças entre RAIS e SISVIP mostradas na tabela 1.  

 

Tabela 1 - O setor de segurança privada segundo diferentes fontes – 
município de São Paulo (2009) 

 

Fontes 

Vigilantes 
Terceirizados 

Vigilantes 
Orgânicos 

Total 

N° % N° % N° % 

RAIS - 31/12/2009 87.153 70,25 36.912 29,75 124.065 100,00 

SISVIP - 07/07/2009 83.636 94,05 5.291 5,95 88.927 100,00 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados do SISVIP/DPF e RAIS/MTE  

 

 Considerando as ressalvas aqui feitas, a análise que segue deve ser lida menos como 

um diagnóstico preciso das dimensões, evolução e características do setor de segurança 

privada da região metropolitana de São Paulo e mais como um retrato o mais acurado possível 

desse setor.  

 

3.2.2 O setor de segurança privada da grande São Paulo 

 

 O setor de segurança privada da grande São Paulo é o principal e mais importante 

mercado local de segurança privada do país. Segundo dados da Polícia Federal, em maio de 

2011 a região contava com 299 empresas de segurança privada autorizadas, 614 empresas 

com segurança orgânica e 15 cursos de formação de vigilantes. Esses números representavam 

20% das empresas de segurança privada e 32% das empresas com segurança orgânica 

legalmente constituídas no Brasil. Essa concentração não se repetia no segmento de cursos de 

formação de vigilantes. Apenas 7% dos cursos autorizados no Brasil estavam localizados nas 

cidades da grande São Paulo (ver tabela 2).  
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Tabela 2 - Dimensões do setor de segurança privada - Grande São 
Paulo (maio de 2011) 

 

Tipo de Organização  
Número 

Participação no setor 
nacional - % 

Empresas Vigilantes Empresas Vigilantes 

Especializadas 299 124.063 19,96 22,98 

Orgânicas 614 8.218 31,90 24,49 

Escolas para vigilantes 15 -  7,41  - 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados do SISVIP/DPF 

 

 A concentração do setor de segurança privada na região metropolitana de São Paulo 

também pode ser constatada em relação ao número de vigilantes regularmente empregados, 

como mostra a tabela 2. As informações da Polícia Federal indicam que em maio de 2011 a 

grande São Paulo contava com 124 mil vigilantes terceirizados e 08 mil vigilantes orgânicos, 

que juntos totalizavam um efetivo de 132 mil homens. Esse efetivo equivalia a 23% dos 

vigilantes brasileiros ocupados em empresas especializadas (vigilantes terceirizados) e 24% 

dos vigilantes empregados no segmento de segurança orgânica (vigilantes orgânicos). Os 

dados da tabela 2 também mostram que, embora haja mais empresas com segurança orgânica 

do que empresas de segurança privada, as primeiras empregam apenas uma pequena parte dos 

vigilantes ocupados na grande São Paulo. O setor legal de segurança privada é dominado 

pelos vigilantes terceirizados, que correspondem a 94% do total de vigilantes que atuam na 

região. As razões para essa concentração encontram-se nas próprias características dos dois 

segmentos. Enquanto as empresas de segurança privada são especializadas na comercialização 

de serviços de segurança, as empresas com segurança orgânica são especializadas em outros 

ramos de atividade e organizam corpos de segurança (contratam vigilantes) para o seu próprio 

consumo. Portanto, a concentração de vigilantes no segmento especializado não é algo 

particular ao setor de segurança privada da grande São Paulo. Onde o segmento especializado 

na prestação de serviços de segurança privada é desenvolvido, essa concentração tende a 

ocorrer. Particular à grande São Paulo são as dimensões que a segurança privada assume, 

especialmente quando comparada ao setor de segurança pública.  

 Como ilustra o gráfico 1, o setor de segurança privada conta com efetivo maior do que 

o efetivo das principais organizações de segurança pública que atuam na região metropolitana 

de São Paulo. No primeiro semestre de 2011, o setor de segurança privada ocupava 2,1 vezes 

mais profissionais de segurança do que as forças estaduais de segurança pública, que 

dispunham de 48 mil policiais militares e 15 mil policiais civis. Essa discrepância entre 
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vigilantes e policiais atesta a robustez e a importância que o setor de segurança privada 

adquiriu dentro da estrutura de policiamento existente na grande São Paulo.  
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Gráfico 1 - Segurança privada e segurança pública – Grande São Paulo (2011) 

 

 Essa importância foi conquistada paulatinamente ao longo das últimas três décadas.  

A proliferação dos três tipos de organizações que formam o setor de segurança privada da 

grande São Paulo ocorreu em grande medida durante os anos 80 e 90. As escolas de formação 

de vigilantes se constituíram ainda na década de 80. Como mostram os dados da tabela 3, em 

1990 a grande São Paulo já contava com 15 cursos de formação de vigilantes autorizados, 

número que pouco oscilou durante as décadas seguintes. A formação desse segmento na 

década de 80 foi um pré-requisito para que a oferta de serviços de segurança no mercado e a 

constituição de corpos orgânicos no interior de empresas e organizações se expandissem nas 

décadas seguintes. O momento mais decisivo dessa expansão foi a década de 90. Durante essa 

década, as empresas especializadas na prestação de serviços de segurança cresceram em 

média 13% ao ano, saltando de 82 em 1990 para 284 em 2000 (crescimento acumulado de 

246%). A expansão da oferta de serviços de segurança no mercado continuou a crescer nos 

anos 2000, mas a taxas anuais muito menores (crescimento médio de 0,96%). Infelizmente 

não há dados disponíveis sobre a expansão do segmento de segurança orgânica durante a 

década de 90, mas os dados para o período 2000-2010 mostram um ligeiro crescimento de 3% 

(crescimento anual de 0,38%) dentro desse segmento.  
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Tabela 3 - Organizações de segurança privada autorizadas - Grande São Paulo 
(1990-2010) 

 

Tipo de Organização 
Ano Crescimento Percentual 

1990 2000 2010 
1990-
2000 

Média 
Anual 

2000-
2010 

Média 
Anual 

Especializadas 82 284 291 246,34 13,10 2,46 0,96 

Orgânicas ... 598 616 ... ... 3,01 0,38 

Escolas para Vigilantes 15 17 15 13,33 2,78 -11,76 -0,47 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados do SISVIP/DPF, DOU/SESVESP e DOU/Datasafe 

 

 Estatísticas mais recentes do mercado formal de trabalho, registradas pela RAIS/MTE, 

também apontam para uma expansão contínua do setor de segurança privada em relação ao 

número de vigilantes regularmente empregados (ver tabela 4). Os números mais 

conservadores indicam que em 2007 havia aproximadamente 87 mil vigilantes ocupados no 

setor de segurança privada. Três anos depois, a quantidade de vigilantes ocupados já 

ultrapassava os 107 mil homens Essa evolução de 23% no número de vigilantes ocupados em 

empresas de segurança privada e com segurança orgânica contrasta com a evolução do setor 

de segurança pública da grande São Paulo no mesmo período. Segundo dados da Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo, a quantidade de policiais civis e militares alocados na região 

manteve-se praticamente a mesma no período 2007-2010. Como resultado, a relação entre 

vigilantes e policiais, que já era favorável ao setor de segurança privada em 2007 (1,38 

vigilantes por policiais), aumentou ainda mais em 2010, alcançando 1,70 vigilantes por 

policial28.   

 

Tabela 4 - Evolução do número de vigilantes e policiais - Grande São Paulo (2007 a 2009) 

 
Ano Crescimento Percentual 

2007 2008 2009 2010   2007-2010 Média Anual 

Total de vigilantes  87.090 97.488 101.198 107.037 22,90 7,17 

Vigilantes terceirizados 82.350 92.371 95.909 101.804 23,62 7,38 

Vigilantes orgânicos* 4.740 5.117 5.289 5.233 10,41 3,42 

Total de Policiais 63.155 62.326 61.604 63.129 -0,04 0,00 

Policiais Militares 47.753 46.790 45.787 47.862 0,23 0,12 

Policiais Civis** 15.402 15.536 15.817 15.267 -0,88 -0,27 

Taxa de vigilantes por policiais 1,38 1,56 1,64 1,70     

Taxa de vigilantes por policiais militares 1,82 1,86 1,90 1,82     

Taxa de vigilantes por policiais civis 5,65 5,61 5,51 5,70     

Fonte: RAIS/MTE, SISVIP/DPF e CAP/SSP-SP     
* Número estimado com base nas diferenças verificadas entre RAIS/MTE e SISVIP/DPF 
** Exclui policiais lotados na Superintendência de Política Técnico-Científica (SPTC) 

 

                                                 
28  Essa relação de vigilantes por policiais não deve ser comparada com a relação citada anteriormente para o ano 

de 2011, pois os dados são provenientes de fontes distintas.  
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 Ao que tudo indica, o setor de segurança privada da grande São Paulo superou o setor 

de segurança pública em termos de efetivo em algum momento da década de 2000. Assim, 

embora o momento mais decisivo da expansão e consolidação das organizações de segurança 

privada da grande São Paulo tenha sido as décadas de 80 e 90, a virada em direção a uma 

estrutura de policiamento plural com o predomínio numérico dos profissionais regulares de 

segurança privada ocorreu somente na década seguinte.  

 Essa mudança na estrutura de policiamento tem diversas consequências para os 

moradores da região metropolitana de São Paulo, cujas vidas são hoje mais policiadas por 

empresas e profissionais de segurança privada do que pelas forças estaduais de segurança 

pública. A maior exposição dos cidadãos ao policiamento executado pelo setor de segurança 

privada deve-se não apenas à superioridade numérica dos vigilantes, mas sobretudo ao fato de 

as pessoas passarem parte substantiva de seu tempo no interior de espaços de moradia, 

trabalho, compras ou lazer que são policiados por profissionais de segurança privada.   

 Os dados disponíveis sobre o local de atuação dos vigilantes da grande São Paulo 

sugerem que a maioria executa policiamento em espaços de uso coletivo localizados no 

interior de propriedades públicas ou privadas. No caso dos vigilantes orgânicos, mais da 

metade (56%) atua em propriedades privadas de massa cujo acesso não é aberto ao público: 

indústrias e empresas (43%), condomínios residenciais (11%) e outros espaços privados tais 

como sedes de associações beneficentes, profissionais e corporativas (2%). Os demais 

vigilantes orgânicos (42%) estão alocados em propriedades que são abertas ao público, 

principalmente estabelecimentos comerciais e shopping centers, que empregam 24% do total 

de vigilantes orgânicos da grande São Paulo (ver gráfico 2). 
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Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados no DPF/SISVIP 
 

Gráfico 2 - Área de atuação dos vigilantes orgânicos 
 

 Mas os vigilantes orgânicos correspondem a uma pequena parte do total de vigilantes 

que integram o setor legal de segurança privada da região metropolitana de São Paulo. Como 

assinalado anteriormente, cerca de 94% dos vigilantes da região estão ocupados em empresas 

de segurança que prestam serviços para terceiros, o que impossibilita a identificação do local 

de atuação desses profissionais por meio das bases de dados públicas. Por essa razão, dados 

precisos sobre o local onde os vigilantes terceirizados trabalham são difíceis de obter. A 

informação mais acurada a esse respeito provém do “I Estudo SESVESP sobre o Segmento 

Prestador de Serviços de Segurança Privada”, cujo um dos objetivos foi detectar o perfil da 

demanda por segurança privada no Estado de São Paulo (ver Lopes, 2012). O estudo contou 

com a participação de 24 empresas de segurança da região metropolitana de São Paulo, que 

juntas empregavam cerca de 33 mil vigilantes (26% do total de vigilantes terceirizados)29. 

Como mostra o gráfico 3, a distribuição do efetivo dessas 24 empresas junto aos tomadores de 

serviços de segurança privada (clientes) é bastante diferente da distribuição do efetivo 

orgânico. Ao contrário do que ocorre com os orgânicos, a maioria (60%) dos terceirizados 

                                                 
29 As empresas que participaram da pesquisa foram selecionadas numa amostragem probabilística proporcional 

ao tamanho das empresas - sampling with probabilities proportional to size (pps sampling). A amostra era 
formada por 115 empresas e foi planejada para obter estatísticas sobre os locais de atuação dos vigilantes 
ocupados em empresas de segurança privada do estado de São Paulo com um erro amostral de no máximo 5%, 
com intervalos de confiança de 95%. Das 115 empresas selecionadas para participar da pesquisa, apenas 29 
responderam ao questionário enviado. Dessas, 24 eram empresas cuja principal área de atuação era a Grande 
São Paulo. Para mais detalhes, ver Lopes (2012, p. 7 e 8). 
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executa policiamento em espaços localizados no interior de propriedades públicas ou privadas 

que são abertas ao público e freqüentadas pela maioria da população, pois oferecem bens e 

serviços essenciais. Destaque especial para os espaços da administração pública e para as 

agências bancárias, que respondiam por 29 e 24% da demanda por vigilantes terceirizados, 

respectivamente.  
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Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados por Lopes (2012) 
 

Gráfico 3 - Área de atuação dos vigilantes terceirizados - amostra aleatória de 24 empresas que atuam na 
grande São Paulo (agosto de 2011) 

 

Esses dados mostram claramente que a vida pública na grande São Paulo é em grande 

medida policiada privadamente. Se considerarmos as atividades alegais e ilegais de 

policiamento privado, cujas dimensões ninguém sabe ao certo, esse fato torna-se ainda mais 

evidente. Essa realidade suscita diversas preocupações, já que o policiamento privado é uma 

atividade de controle social potencialmente capaz de interferir nos direitos civis da população. 

O próximo capítulo discute essa questão, que infelizmente ainda é pouco compreendida no 

Brasil. Para isso, a análise empírica irá se restringir espacialmente à cidade de São Paulo, mas 

será ampliada de modo a incluir todas as atividades de policiamento privado existentes na 

capital paulista (tipos C e D de policiamento, conforme ilustração 3). 
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4 PODERES E ABUSOS NA SEGURANÇA PRIVADA 

 

  

 Este capítulo problematiza a natureza do controle social exercido por agentes de 

policiamento privado e suas consequências para as liberdades civis. Desde meados da década 

de 80 estudiosos brasileiros do campo da justiça criminal têm dado relevo aos poderes e 

abusos presentes nas atividades de policiamento público, mas os poderes e abusos 

relacionados às atividades de policiamento privado foram pouco explorados. Exceção são os 

trabalhos de Paixão (1991), Musumeci (1998), Caldeira (2003) e Huggins (2010), que 

chamaram atenção para os riscos que as atividades de policiamento privado podem 

representar para os direitos civis dos brasileiros. Apesar dos alertas emitidos por esses autores, 

ao que consta nenhuma análise empírica foi conduzida sobre esse tema. Nada sabemos sobre a 

forma como profissionais de segurança privada exercem controle social no Brasil e quais as 

implicações que o controle exercido por esses atores acarreta para os direitos civis.  

 Na literatura internacional de língua inglesa, pesquisas sobre esse tópico também são 

escassas. Mas tem prevalecido a idéia de que os profissionais de segurança privada detêm 

poderes formais coercitivos reduzidos (Kakalik e Wildhorn, 1972) e que são pouco utilizados 

(Stenning, 2000), sobretudo quando comparado aos poderes disponíveis e usualmente 

mobilizados pelos policiais. Leis específicas e leis de propriedade podem conferir aos agentes 

de segurança privada poderes coercitivos superiores ao dos cidadãos comuns e potencialmente 

ameaçadores de direitos e liberdades individuais. Todavia, esses poderes seriam pouco 

utilizados. Segundo Stenning (2000), a segurança privada executa um tipo de policiamento 

mais baseado no consentimento do que na ameaça ou uso da força. As razões para isso 

residiriam nas próprias características do policiamento privado, mais preocupado com a 

prevenção, restituição e compensação do dolo criminoso do que com a repressão, vingança e 

reafirmação do consenso moral, que estão no centro do trabalho da polícia. Além disso, o 

recurso à coerção seria pouco utilizado porque as organizações de policiamento privado 

teriam receio de serem condenadas ao pagamento de indenizações em função de erros ou 

abusos cometidos por seus funcionários, bem como da maior disponibilidade para usar 

recursos tecnológicos que permitiriam a realização de um policiamento mais efetivo e menos 

agressivo.   

Em que medida essa imagem do policiamento privado como uma atividade de controle 

social soft, gerada a partir de pesquisas realizadas em países desenvolvidos, especialmente 

Estados Unidos e Canadá, encontra respaldo na realidade brasileira? Profissionais de 
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segurança privada têm recorrido à coerção no exercício de suas atividades profissionais? O 

uso de coerção tem resultado em violações de direitos e liberdades individuais de cidadãos 

brasileiros? Caso sim, quais são as formas de coerção mais utilizadas, quais são as principais 

violações e onde elas mais ocorrem? Este capítulo procura responder a essas questões a partir 

de uma análise exploratória das ocorrências criminais, registradas na cidade de São Paulo 

entre 2009 e 2010, envolvendo profissionais de segurança privada regulares, semirregulares e 

irregulares.   

O capítulo está organizado em duas partes. Na primeira discuto, a partir da literatura 

existente, as características gerais do policiamento privado, os poderes disponíveis na “caixa 

de ferramentas” dos profissionais de segurança privada e a forma como esses poderes seriam 

supostamente mobilizados. Na segunda parte discuto os aspectos metodológicos relativos ao 

estudo empírico dessas questões e apresento a análise dos registros policiais da cidade de São 

Paulo nos quais profissionais de segurança privada aparecem como autores, autores/vítimas e 

indiciados por ilícitos penais cometidos no exercício da atividade profissional entre janeiro de 

2009 e setembro de 2010.  

 

4.1 Características do Policiamento Privado30 

 

4.1.1 Características gerais  

O policiamento privado se configura numa atividade de controle social bastante 

distinta do policiamento público. Do ponto de vista de suas características mais gerais, o 

policiamento privado se diferencia do policiamento público de maneira marcante em pelo 

menos três aspectos: (i) no tipo de contrato na qual se baseia; (ii) no tipo de mentalidade e 

práticas que mobiliza e (iii) no grau de especialização que possui.     

 Diferentemente da polícia, orientada pela idéia de “contrato social”, organizações de 

policiamento privado agem sob o modo do mandato ou contrato privado (OCQUETEAU, 

1997). Ao invés de servir ao interesse público, que fundamenta as atividades da polícia, as 

organizações de policiamento existem essencialmente para servir aos interesses daqueles que 

as empregam. A obrigação da polícia é servir igualmente a todos com base na idéia de 

cidadania. Já o policiamento privado visa suprir apenas a necessidade de segurança de seus 

clientes. É nesse sentido que se pode falar em policiamento privado ao invés de público. 

                                                 
30  Esta seção inspira-se em discussões realizadas no segundo capítulo de minha dissertação de mestrado 

(LOPES, 2007). 
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 Este foco no cliente tem implicações sobre a mentalidade e práticas das organizações e 

agentes de policiamento privado, que diferem da mentalidade e práticas da polícia por serem 

mais instrumentais e preventivas do que morais e repressivas, e também menos 

especializadas. No contexto do sistema de justiça criminal em que a polícia atua, o 

policiamento é exercido tendo em vista preocupações morais relacionadas à preservação da 

ordem pública instituída. A polícia  age para garantir o consenso moral e o acatamento às 

regras públicas, seja pela ameaça ou uso de sanções (especialmente a força física) para inibir 

comportamentos desviantes em relação à lei, seja fazendo o crime não compensar pela 

possibilidade de detenção rápida e certeira dos criminosos. É a repressão e não a prevenção 

que ocupa o papel mais destacado nesse tipo de policiamento, que tem um caráter 

“especializado” porque voltado prioritariamente para a promoção da segurança por meio da 

ameaça ou uso da força física31.  

 As organizações de policiamento privado, ao contrário, normalmente atuam no interior 

de um “sistema de justiça privado”32 onde exercem um controle social instrumental que 

prioriza o interesse dos empregadores enquanto vítimas potenciais de atividades criminosas e 

outros eventos que possam acarretar perdas e prejuízos (SHEARING; STENNING, 1981. 

Como notou South (1988), as atividades de policiamento privado executadas a mando de 

organizações privadas normalmente estão comprometidas com a maximização do lucro dessas 

organizações. Assim, as atividades de policiamento privado costumam atribuir maior 

importância à restituição e satisfação dos interesses dos clientes do que à punição e 

reafirmação do consenso moral. A ênfase de seu trabalho é colocada na prevenção e não na 

repressão. A preocupação geralmente não é descobrir, prender e punir transgressores da lei, 

mas regular comportamentos e circunstâncias de modo a evitar ou minimizar as possibilidades 

de ocorrência criminal, prática conhecida como “gerenciamento de risco”. Segundo 

Ocqueteau (1997), essa mentalidade preventiva é claramente expressa na corrente 

criminológica que orienta o trabalho das organizações de policiamento privado, a 

                                                 
31  A idéia de especialização é aqui utilizada com o sentido atribuído por Bayley (2001, p. 23; e 57-60), ou seja, 

para descrever uma força policial que se concentra principalmente na aplicação da força física para a 
promoção de segurança, contrastando assim com outras que possuem autorização para fazer uso da força para 
promover segurança, mas que também são capazes de fazer muitas outras coisas, como, por exemplo, 
combater incêndios, proceder a vigilância sanitária, coletar impostos, controlar o trânsito, fazer limpeza, 
auxiliar na administração em geral, etc.      

32 O termo “sistema de justiça privado" é usado por Shearing e Stenning (1981) para indicar as práticas de 
resolução de conflitos com base em convenções sociais. As pessoas normalmente recorrem a esses sistemas de 
justiça alternativos para solucionar problemas (incluindo aqueles que podem ser considerados crime pelo 
sistema de justiça criminal) cuja solução no sistema de justiça formal é avaliada como mais custosa.   
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“criminologia da prevenção situacional”, que preconiza a prevenção a partir da 

inacessibilidade dos alvos cobiçados pelos delinqüentes.   

 A preocupação do policiamento privado não é somente a de repelir ou prevenir ações 

criminosas, mas também perdas e danos decorrentes de sinistros, comportamentos incivis, 

sabotagem e outros infortúnios. Assim, o policiamento privado costuma ter um caráter menos 

especializado do que o policiamento público. Pesquisas realizadas por Shearing e Stenning 

(1981 e 1983) na América do Norte mostraram que os agentes de segurança privada gastavam 

a maior parte de seu tempo realizando o controle do acesso de pessoas às áreas controladas e 

fazendo um tipo de vigilância (geralmente a pé) que envolvia nada mais do que a observação 

e o encaminhamento de soluções simples para problemas que pudessem ocasionar perdas aos 

empregadores - verificavam se portas ou janelas haviam sido trancadas corretamente e se 

objetos de valores haviam sido esquecidos; alertavam pessoas desatentas com seus pertences; 

identificavam e resolviam problemas de iluminação, etc. Garantir proteção às pessoas e/ou 

propriedades costuma ser apenas uma preocupação mais geral que os provedores de 

policiamento privado geralmente têm com a prevenção de perdas e a satisfação de interesses 

os mais diversos por parte dos empregadores. Disso resulta um policiamento menos 

especializado do que o executado pela polícia. 

 

4.1.2 A caixa de ferramentas dos profissionais de segurança privada 

 Pelo seu foco no empregador, caráter preventivo e pouco especializado, o 

policiamento privado costuma ter baixa visibilidade. Seus agentes dificilmente parecem 

ameaçadores e dotados de poderes capazes de interferir em direitos e liberdades individuais. 

Constrastando as atividades de policiamento público com as de policiamento privado, alguns 

autores sustentaram que os poderes possuídos pelos agentes de segurança privada são 

semelhantes aos dos cidadãos comuns, tendo em vista que aqueles não dispõem dos mesmos 

poderes legais disponíveis à polícia. Essa tese foi inicialmente elaborada por Kakalik e 

Wildhorn (1972), num importante e influente estudo sobre policiamento privado realizado nos 

Estados Unidos no início dos anos 70. Nesse estudo, os autores argumentaram que as 

organizações privadas que provêem policiamento nada mais fazem do que exercer atividades 

inofensivas de autodefesa que estão disponíveis a qualquer cidadão. Uma das implicações 

decorrentes dessa posição era a de que a segurança privada não deveria ser motivo de maiores 

preocupações quanto a violações de direitos civis.    
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 Contudo, como notou Stenning (2000), pontos de vista como os de Kakalik e 

Wildhorn têm uma concepção formalista e limitada dos poderes envolvidos no trabalho de 

policiamento. Para uma visão ampliada dos poderes disponíveis aos profissionais que 

executam policiamento, sejam eles agentes públicos ou privados, Stenning (2000, p. 330) 

sugeriu a interessante imagem de uma caixa de ferramentas a qual os agentes de policiamento 

recorreriam quando no trabalho. Nessa caixa haveria ferramentas de quatro tipos:  

(i) ferramentas legais: normas jurídicas que conferem aos agentes que executam 

policiamento a autoridade e a legalidade necessária à imposição de normas de 

conduta instituídas;  

(ii) ferramentas físicas e tecnológicas: armas de fogo, armas não letais, algemas, 

computadores, câmeras, carros, sirenes, etc; 

(iii)  ferramentas pessoais: constituição dos corpos e habilidades físicas, verbais e 

qualquer carisma pessoal úteis para a resolução de conflitos; e  

(iv) ferramentas simbólicas: o status dos agentes e organizações de policiamento, o 

poder simbólico dos uniformes e o respeito do público à profissão e organização 

que provê segurança;   

 Segundo Stenning, tanto a polícia quanto a segurança privada têm a sua disposição 

ferramentas legais, físico-tecnológicas, pessoais e simbólicas. Mas essas ferramentas não são 

as mesmas para a polícia e para a segurança privada, muito menos seriam utilizadas do 

mesmo modo e com a mesma ênfase. No caso das ferramentas legais, a segurança privada 

disporia de recursos muito mais limitados do que a polícia. Enquanto depositária da 

reivindicação permanente do Estado em monopolizar o uso da violência legítima, a polícia 

está autorizada por estatutos específicos a exercer, em circunstâncias específicas, poderes 

intrusivos e coercitivos excepcionais (uso de força letal) que normalmente não estão 

disponíveis – ou ao menos não do mesmo modo – para os cidadãos comuns e organizações de 

policiamento privado.  

 Embora profissionais de segurança privada não contem com os mesmos poderes 

coercitivos disponíveis aos policiais, eles contam com ferramentas físicas, pessoais, 

simbólicas e legais que lhes proporcionam poderes impositivos que, sob alguns aspectos, 

podem ser potencialmente mais ameaçadores de direitos civis do que os poderes dos policiais. 

Esses poderes somente são possíveis em razão da existência de normas públicas que regulam 

as atividades de policiamento privado e, principalmente, da existência de normas que 
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atribuem aos proprietários o direito, e em alguns casos o dever, de defender e controlar o uso 

de suas propriedades (Sarre, 2008).  

 No Brasil e em diversas partes do mundo, profissionais de segurança privada têm, 

como qualquer cidadão, autoridade para efetuar prisões em flagrante delito ou agir em 

legítima defesa própria ou de outrem. Mas seus poderes efetivos são maiores do que o dos 

cidadãos comuns, pois as normas públicas que regulam a segurança privada no país garantem 

aos vigilantes direitos que não estão disponíveis à maioria dos cidadãos, como o porte de 

armas de fogo quando em serviço e o direito à prisão especial em caso de ato decorrente do 

exercício de suas atividades. As normas publicas também concedem aos profissionais de 

segurança privada prerrogativas especiais associadas ao exercício da profissão, caso das 

capacidades técnicas e intelectuais que são obrigados a adquirir em treinamentos, dos 

uniformes especiais, coletes a prova de balas, algemas, cassetetes, rádios de comunicação, 

equipamentos de vigilância e outros que, em conjunto, lhes proporcionam as ferramentas 

normalmente utilizadas no trabalho de policiamento e a visibilidade que os tornam claramente 

identificados no meio social33.      

 Além desses direitos e prerrogativas, a segurança privada também possui poderes 

legais que derivam em grande parte das normas contratuais e de propriedade que atribuem aos 

que controlam propriedades o direito ou o dever de regular o acesso a elas, bem como as 

relações sociais no seu interior34. É com base nesses direitos e prerrogativas que a segurança 

privada pode realizar interferências potencialmente perturbadoras dos direitos civis dos 

cidadãos. Agindo a mando dos que controlam propriedades, agentes de segurança privada 

podem exigir que pessoas se identifiquem ou se submetam a revistas fortuitas como condição 

de acesso às propriedades. Cabe às pessoas o direito de negar a identificação e/ou revista, mas 

a negativa pode implicar em ter a entrada no estabelecimento obstruída. Profissionais de 

segurança privada em estabelecimentos fechados também podem legalmente manter pessoas 

sob vigilância constante e expulsá-las, valendo-se de ameaças ou uso da força física, em caso 

de violação das regras estabelecidas no interior da propriedade. Podem também aprisioná-las 

e encaminhá-las à justiça criminal, caso a violação tenha desafiado as regras públicas 

                                                 
33  Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 7.102/83, que regula a segurança privada no Brasil, o “vigilante” tem 

treinamento específico para exercer seu ofício com arma de fogo, armamento que não é dele próprio, mas da 
empresa, cujo porte só pode acontecer quando estiver em serviço. Além do porte de arma quando em serviço, 
o art. 19 da mesma lei assegura ao “vigilante” uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular, 
prisão especial por ato decorrente do serviço e seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora.     

34  Em alguns casos, os proprietários têm o dever de desempenhar essas funções. As leis municipais que proíbem 
o uso de celulares no interior de instituições financeiras e as leis estaduais que proíbem o fumo no interior de 
espaços fechados, por exemplo, atribuem aos proprietários o dever de assegurar o enforcement dessas normas, 
tarefa normalmente desempenhada por profissionais de segurança privada. 
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instituídas e configurado crime. Em último caso, agentes de segurança privada podem utilizar 

força letal para proteger a integridade daqueles que os empregam (PAIXÃO, 1991; 

SHEARING; STENNING, 1983). 

 Esses poderes não estão disponíveis do mesmo modo para a polícia, pelo menos nas 

sociedades democráticas. Agindo fundamentada sob e orientada para o sistema de justiça 

criminal, o trabalho da polícia nos países democráticos está limitado pelas regras do devido 

processo legal, que prevê procedimentos formalizados que visam proteger a integridade e a 

privacidade dos indivíduos. Já a segurança privada não age baseada no sistema de justiça 

criminal formal, mas segundo o que foi estabelecido privadamente por contrato. Ao agir desse 

modo, ela não está submetida às mesmas regras que orientam o trabalho da polícia. Para a 

segurança privada, o mais importante não é obedecer o devido processo legal para que 

pessoas sejam presas e processadas sem a violação de direitos fundamentais, mas sim prevenir 

e neutralizar ameaças reais e potenciais aos interesses dos empregadores, daí o uso desinibido 

que pode fazer do controle de acessos e banimentos dos espaços policiados (PAIXÃO, 1991; 

SHEARING; STENNING, 1983). Essa capacidade de negar os bens e serviços desejados em 

caso de não acatamento das normas estabelecidas é uma das principais características do 

policiamento privado e a ela está associada uma outra: a capacidade de imprimir lógicas 

excludentes aos espaços policiados (CALDEIRA, 2003).  

 A existência de ferramentas legais, físico-tecnológicas, pessoais e simbólicas e as 

ameaças potenciais representadas por tais ferramentas nada diz a respeito dos usos e abusos 

que profissionais de policiamento privado fazem dessas ferramentas. Essa é uma questão 

empírica que até o momento foi objeto de poucos estudos dentro da crescente bibliografia de 

língua inglesa sobre policiamento privado e de nenhum estudo na escassa literatura nacional 

sobre o tema35. Como notou Stenning, poucos estudos foram realizados com o objetivo de 

entender o uso que a segurança privada faz das várias ferramentas de que dipõe para policiar, 

e esforços ainda menores foram feitos para avaliar o conteúdo e a eficácia das ferramentas 

simbólicas. Não está claro, por exemplo, o que os uniformes e insígnias da segurança privada 

significam para o público, mas acredita-se que eles impõem respeito e ajudam no trabalho de 

policiamento.  

 Essa situação contrasta com o estado das pesquisas sobre policiamento público. Desde 

a transição para o regime democrático acumulou-se no Brasil uma significativa produção 

acadêmica preocupada com os poderes e abusos relacionados às atividades de policiamento 

                                                 
35  Para uma breve resenha dessa literatura, focada no tema controle, ver Lopes (2009).  
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público, sobretudo os que envolvem o uso da força letal. Na literatura internacional essa 

preocupação também está amplamente presente. Dentro dessa literatura, sabe-se que o uso das 

ferramentas de que o policial dispõe para o trabalho de policiamento público varia tanto do 

ponto de vista individual quanto organizacional. Policiais tendem a priorizar um ou outro 

recurso conforme as situações e, acredita-se, os diferentes momentos de sua carreira. 

Organizações policiais também priorizam um ou outro tipo de ferramenta. O chamado 

“modelo inglês de polícia” edificou-se com base na idéia de “manutenção da ordem por 

consentimento”. Neste policiamento os poderes legais e a força física deveriam ser invocados 

apenas quando os demais recursos menos abertamente coercitivos falhassem. Embora esse 

modelo venha passando por um desgaste progressivo, a imagem do policial amigável ainda é, 

epistemológica e filosoficamente, promovida pela polícia inglesa, que contrasta com o modelo 

americano de policia, onde o policial é pensado como autoridade de imposição da lei 

(STENNING, 2000).  

 Na ausência de análises extensivas tal como as existentes para as atividades de 

policiamento público, tem predominado na literatura sobre policiamento privado a idéia 

disseminada por estudos realizados na América do Norte de que as ferramentas legais e físicas 

coercitivas, amplamente usadas no policiamento público, são pouco utilizadas no trabalho de 

policiamento privado. Stenning (2000) é um dos principais proponentes dessa idéia. Segundo 

ele, provedores particulares de policiamento normalmente realizam um tipo de controle social 

mais baseado no consentimento do que na ameaça ou uso da força física. Essa inclinação das 

organizações de policiamento privado para a realização de um controle social de tipo 

consensual estaria relacionada a três fatores.  

 Em primeiro lugar, como destacado anteriormente, organizações de policiamento 

privado estão mais focadas em prevenção, restituição e compensação do dolo criminoso do 

que em repressão, vingança e reafirmação do consenso moral, que estão no centro do trabalho 

da polícia. Para que agentes de policiamento privado desempenhem essas tarefas, poderes 

legais e coercitivos nem sempre são necessários. Pequenos furtos no ambiente de trabalho, por 

exemplo, frequentemente são resolvidos internamente e de forma consensual, dispensando 

inclusive a intervenção do Estado.  

 Em segundo lugar, Stenning sustenta que as organizações de policiamento privado 

normalmente desencorajam seus agentes a utilizar poderes formais e ferramentas físicas 

coercitivas no trabalho. Isto ocorre porque essas organizações estão interessadas em 

minimizar conflitos e realizar um policiamento por consentimento, considerado mais fácil, 

menos estressante, caro e perigoso do que o policiamento pela força. Organizações de 
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policiamento privado também seriam menos confiantes no uso de poderes coercitivos e 

formais porque teriam autoridade e capacidade para utilizar ferramentas tecnológicas como 

alarmes, sensores, câmeras de vigilância e outros equipamentos sofisticados que permitem um 

controle social mais eficiente, barato e menos coercitivo. Atuando principalmente a mando de 

corporações, provedores de policiamento privado teriam, segundo Stenning, mais facilidades 

de acesso a tais tecnologias do que a polícia, que geralmente encontra dificuldades para 

persuadir os contribuintes e parlamentares a realizar investimentos nessas ferramentas. 

Stenning destaca ainda o fato de que a polícia também enfrenta resistências políticas 

relacionadas ao medo do Big Brother de George Orwell quando expressa interesse em 

tecnologias de segurança, especialmente tecnologias de vigilância, que aparentemente são 

mais facilmente aceitas nos ambientes corporativos.   

 Finalmente, Stenning argumenta que as organizações de policiamento privado e seus 

contratantes são muito influenciados por processos legais movidos contra eles. Como nos 

EUA os tribunais não têm sido relutantes em condenar agentes de segurança privada e seus 

contratantes por erros ou abusos de autoridade, muitos têm preferido substituir ferramentas 

abertamente coercitivas por recursos tecnológicos. Os bancos americanos, por exemplo, têm 

trocado armas de fogo por equipamentos eletrônicos de vigilância em função do aumento do 

número de disparos acidentais de armas, procurando assim acabar com os processos civis 

decorrentes de tais situações e evitar os elevados custos necessários ao treinamento de agentes 

para minimizar tais problemas.  

 A imagem do policiamento privado que emerge da análise realizada por Stenning a 

partir da realidade dos EUA e Canadá é a de uma atividade de controle social que poderíamos 

chamar de soft. Nesse tipo de atividade, recursos abertamente coercitivos seriam preteridos 

em nome de um controle social tecnológico e consensual, mas igualmente eficiente na 

manutenção da ordem dos espaços protegidos. Aparentemente, a preferência pelo uso de 

ferramentas outras que não as legais e coercitivas está associada às próprias características do 

policiamento privado, portanto, deveria estar presente nos mais variados contextos nacionais. 

Na sequência analiso as atividades de policiamento privado da cidade de São Paulo com o 

objetivo de problematizar em que medida isso é verdade. Todavia, antes de realizar essa 

análise convém expor uma nota metodológica sobre os dados que lhe darão sustentação.  
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4.2 Avaliando os Poderes e os Abusos nas Atividades de Policiamento Privado 

 

4.2.1 Notas metodológicas  

 Uma forma possível de se avaliar a tese do controle social soft é por meio das 

ocorrências criminais envolvendo profissionais de segurança privada. O estudo dessas 

ocorrências fornece pistas importantes sobre a freqüência e o modo como profissionais de 

segurança privada usam e abusam de recursos coercitivos durante o seu trabalho. A análise 

empírica contida na próxima seção está baseada nesse tipo de evidência. Ela foi realizada a 

partir de dois bancos de dados obtidos originalmente a partir do cruzamento entre um banco 

de dados contendo registros criminais e um banco de cadastro de profissionais de segurança 

privada. O banco criminal foi obtido junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo, em outubro de 2010, tendo como referência os seguintes parâmetros:  

1. Local das ocorrências criminais: cidade de São Paulo; 

2. Período: 01/01/2009 a 30/09/2010; 

3. Condição na qual a pessoal fez parte do registro: “autor”, “autor/vítima” ou 

“indiciado”; e  

4. Profissão declarada à autoridade policial: “guarda”, “vigia”, “vigilante” e 

“segurança”, genericamente chamados nesse trabalho de profissionais de segurança 

privada ou agentes de segurança privada/policiamento privado;  

 Tendo como base esses parâmetros, obteve-se um banco contendo 9.920 ocorrências 

criminais dos mais variados tipos. Esse banco criminal foi então cruzado com um banco da 

Polícia Federal que continha a relação de todas as pessoas residentes no Estado de São Paulo 

que já haviam cursado escolas de formação de vigilantes. O resultado desse cruzamento foram 

dois novos bancos, um contendo as ocorrências criminais envolvendo profissionais de 

segurança privada com cadastrado na Polícia Federal (Banco 1, n=3.694 ocorrências) e outro 

contendo as ocorrências envolvendo profissionais de segurança privada não cadastrados na 

Polícia Federal (Banco 2, n=6.226 ocorrências). No banco contendo os registros criminais 

envolvendo profissionais cadastrados na Polícia Federal (Banco 1) foram agregadas novas 

variáveis disponíveis no banco de cadastro da Polícia Federal: vínculo empregatício do 
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vigilante em 27 de setembro de 2010, ano em que freqüentou curso de formação de vigilantes 

e quantidade de cursos de reciclagens realizados36. 

 Os dois novos bancos obtidos a partir do cruzamento descrito acima não continham 

informações que pudessem esclarecer se os crimes registrados foram cometidos no exercício 

da atividade profissional ou fora dela, nem informações relativas ao local onde os crimes 

haviam sido praticados: via pública, estabelecimento comercial, bar, etc. Para descobrir essas 

informações, foram adotadas duas estratégias distintas. No Banco 1 realizou-se pesquisa 

censitária nos boletins de ocorrência pertinentes. No Banco 2 foi sorteada uma amostra 

aleatória estratificada com n=443. O planejamento dessa amostra foi feito com base nos 

seguintes estratos: delegacia seccional onde a ocorrência havia sido registrada, tipo de crime 

registrado e ano da ocorrência. Optou-se por não incluir no sorteio as delegacias 

especializadas no atendimento da mulher, o que implicou na exclusão de 2.454 registros 

criminais. Essa decisão foi tomada em razão do fato de que a pesquisa censitária realizada 

junto aos boletins de ocorrência do Banco 1 identificou que somente 0,2% dos crimes 

registrados em delegacias especializadas no atendimento da mulher haviam sido cometidos no 

exercício da atividade profissional. Também foram excluídos do sorteio 836 registros 

criminais sem relação nenhuma com o exercício da atividade de policiamento privado: 

sonegação, jogo de azar, crimes de trânsito, etc. Com essas exclusões, a população submetida 

à análise amostral foi de 2.936 ocorrências criminais. Os dados relativos à quantidade de 

registros analisados e de delitos cometidos no exercício da atividade profissional podem ser 

vistos na tabela 5:  

 

Tabela 5 - Estatísticas gerais dos bancos de dados 

Característica da ocorrência 

Banco 1 - pesquisa 
censitária 

Banco 2 - pesquisa 
amostral 

N° % N° % 

Fora da Atividade 3.063 82,92 280 63,21 

Atividade - exercício da profissão 421 11,40 102 23,02 

Atividade - desentendimento com empresa/colega 94 2,54 17 3,84 

Missing Values 116 3,14 44 9,93 

Total geral 3.694 100,00 443 100,00 

Fonte: Construído a partir de dados da CAP/SSP-SP e Polícia Federal 

 

                                                 
36 Segundo as normas públicas que regulam o setor de segurança privada no Brasil, além de cursar escola de 

formação de vigilantes, profissionais de segurança privada devem passar por reciclagens a cada dois anos, às 
custas do empregador.  
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 As informações provenientes dos bancos de dados construídos a partir das fontes e 

procedimentos descritos acima estão sujeitas a alguns limites de confiabilidade e validade que 

devem ser observados. O primeiro desses limites decorre do fato de o Banco 1 conter 

informações criminais do período entre janeiro de 2009 e setembro de 2010, mas somente 

informações relativas ao vínculo empregatício dos profissionais de segurança privada em 

setembro de 2010. Assim, não é possível saber ao certo se o vínculo empregatício (ou sua 

ausência) constante nesse banco realmente correspondia à situação de emprego do 

profissional de segurança privada no momento em que a ocorrência criminal foi registrada.  

 Essa dificuldade traz alguns problemas, já que a existência de vínculo com empresa de 

segurança privada ou com segurança orgânica é o que permite identificar com precisão se 

determinado profissional de segurança privada desempenha funções de forma legal ou ilegal – 

no Brasil é vedada a prestação de serviços de segurança privada realizada por profissionais 

autônomos. Outro fato que dificulta essa identificação é que uma das escalas de trabalho 

existente no setor de segurança privada (12 horas de trabalho por 36 de descanso) permite que 

os vigilantes tenham dois empregos, podendo um ser regular e outro irregular. Em casos desse 

tipo também não é possível saber com precisão se o crime registrado ocorreu no exercício de 

uma atividade regular ou irregular. Assim, as informações que aparecem nesse trabalho sob a 

rubrica “profissionais de segurança privada regulares” e “profissionais de segurança privada 

semirregulares”, devem ser interpretadas com cautela. Mas há razões para crer que as 

eventuais distorções contidas nessas duas categorias não são suficientemente significativas a 

ponto de prejudicar a análise. Dados da Relação Anual de Informações Sociais para o ano de 

2009 indicam que o tempo médio de emprego dos profissionais de segurança privada da 

cidade de São Paulo era de 34 meses, portanto, tempo superior à maior diferença temporal 

possível entre a data do vínculo empregatício contido no banco e as diversas datas de 

ocorrências criminais.  

 As inferências realizadas por esse trabalho também estão sujeitas aos limites de 

validade típicos de estatísticas oficiais de criminalidade. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar 

que o universo analisado é composto somente pelas situações nas quais a ação de um 

profissional de segurança privada resultou em algum tipo de crime ou infração que foi 

denunciada e registrada pelas autoridades policiais. Abusos cometidos que não chegam até o 

sistema de justiça criminal ou que não configuram crime ou infração estão, evidentemente, 

fora da análise.  

 Em segundo lugar, é preciso esclarecer que as categorias delitivas contidas nos 

códigos formais têm como preocupação central permitir a punição justa de determinadas 
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ações. Essas categorias pouco dizem a respeito das condições sob as quais delitos foram 

cometidos. Isso dificulta sobremaneira análises precisas sobre abusos, já que versões e 

concepções conflitantes sobre o que vem a ser um abuso em atividades de policiamento 

privado normalmente perpassam o processo de construção do registro criminal. Um registro 

de lesão corporal dolosa, por exemplo, pode ter se originado de uma situação na qual um 

profissional de segurança privada usou força física de maneira proporcional à ameaça 

enfrentada, no que configuraria legítima defesa. Contudo, a vítima tenderá sempre a relatar à 

autoridade policial uma situação na qual ela foi alvo de uma agressão indevida e não 

justificada. Em última instância, caberá ao policial ouvir as partes envolvidas e decidir se a 

ocorrência será ou não registrada e de que forma isso será feito. No exemplo em questão, a 

favor da inferência que se pretende realizar pesa o fato de que os policiais são peritos no uso 

da força proporcional, portanto, são capazes de avaliar, segundo critérios profissionais, se 

determinada ação configura uso abusivo da força. Contra a inferência pretendida pesa o fato 

de que, se o abuso foi cometido por um policial fora do dever trabalhando em atividades de 

policiamento privado (portanto, agindo na condição de agente de segurança privada), o 

espírito de corpo provavelmente pesará na avaliação do policial, que tenderá a não registrar a 

ocorrência de um colega  - exceto em casos muito graves e com testemunhas.  

 

4.2.2 Poderes e abusos nas atividades de policiamento privado da cidade de São Paulo  

 Analiso agora os registros policiais da cidade de São Paulo nos quais profissionais de 

segurança privada aparecem como autores, autores/vítimas e indiciados por crimes e 

infrações cometidas no exercício da atividade profissional entre janeiro de 2009 e setembro de 

2010.  

 Os dados permitem identificar a existência de ocorrências criminais envolvendo três 

categorias distintas de profissionais de segurança privada: os regulares, os semirregulares e os 

irregulares. Profissionais regulares são aqueles que possuem o treinamento exigido pela 

Polícia Federal e desempenham suas atividades na condição de funcionários de uma empresa 

autorizada a executar serviços de segurança privada. Profissionais semirregulares são aqueles 

que possuem o treinamento exigido pelas normas federais, mas atuam sem vínculo formal 

com empresas de segurança privada ou empresas com segurança orgânica autorizadas pela 

Polícia Federal. Já os profissionais irregulares são aqueles que não possuem nem treinamento 

nem vínculo empregatício com empresas de segurança privada ou orgânica, atuando 
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completamente à margem das normas que regulam a prestação de serviços de segurança 

privada em todo o Brasil.  

 Como mostra o gráfico 4, o volume de ocorrências criminais envolvendo profissionais 

irregulares é muito maior do que o volume de ocorrências com profissionais regulares e 

semirregulares. A estimativa para os irregulares aponta a existência de algo entre 628 e 862 

crimes, contra 277 e 144 crimes cometidos por profissionais regulares e semirregulares, 

respectivamente. Esses dados não deixam dúvidas quanto ao fato de que a prestação de 

serviços de segurança realizada por profissionais irregulares é muito mais problemática do 

que a prestação de serviços envolvendo profissionais regulares e semirregulares37.  
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Fonte: Construído a partir de dados da CAP/SSP-SP e Polícia Federal. IC para os irregulares de 95%.
 

Gráfico 4 - Número de ocorrências envolvendo profissionais de segurança privada – cidade de São Paulo 
(01/2009 a 09/2010) 

 

 Do ponto de vista da natureza criminal das ocorrências registradas, os dados indicam 

que os crimes contra a pessoa predominam, não havendo diferenças estatísticas significativas 

entre os três tipos de profissionais. Mais de 2/3 das ocorrências são de crimes contra a pessoa 

(gráfico 5), fato que dá razão às preocupações manifestas por diversos estudiosos em relação 

às ameaças aos direitos humanos contidas nas atividades de policiamento privado.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Para uma comparação entre autores/vítimas, autores e indiciados ver anexo metodológico (gráfico 5). 
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Fonte: Construído a partir de dados da CAP/SSP-SP e Polícia Federal. IC para os irregulares de 95%.  

Gráfico 5 -  Natureza  criminal das ocorrências envolvendo profissionais de segurança privada – cidade de 
São Paulo (01/2009 a 09/2010) 

 

 Essas ameaças variam de espaço para espaço. Os dados mostram que os crimes contra 

a pessoa se concentram em locais com características distintas, variando de acordo com o tipo 

de profissional (gráfico 6). No caso dos profissionais irregulares e semirregulares, a grande 

maioria dos crimes registrados ocorre em estabelecimentos comerciais e espaços de 

entretenimento: bares, restaurantes e casas noturnas. Esse padrão não se reproduz do mesmo 

modo entre os profissionais regulares, cujas ocorrências encontram-se mais dispersas entre 

diferentes tipos de espaços, com destaque para os terminais de transporte coletivo, que 

concentram cerca de 37% dos crimes contra a pessoa cometidos por vigilantes regulares. Essa 

realidade parece refletir em alguma medida o fato de determinados tipos de profissionais 

estarem mais presentes em alguns espaços do que em outros. Esses dados também apontam 

que os crimes contra a pessoa cometidos por profissionais de segurança privada ocorrem em 

espaços freqüentados pelo público em geral e não em espaços privados reservados - empresas 

e condomínios, por exemplo.   
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Fonte: Construído a partir de dados da SSP-SP e Polícia Federal. IC para os irregulares de 95%.  
Gráfico 6 – Locais dos crimes contra a pessoa cometidos por profissionais de segurança privada – cidade 

de São Paulo (01/2009 a 09/2010) 
 

  Os dados até agora apresentados indicam que as atividades de policiamento privado 

não são inofensivas aos direitos civis, pouco dizendo a respeito dos poderes e abusos que as 

tornam ameaçadoras. Uma visão mais precisa a esse respeito pode ser obtida a partir da 

comparação entre a natureza dos crimes contra a pessoa cometidos por profissionais de 

segurança privada, denunciados às autoridades policiais, e os crimes contra a pessoa 

cometidos por policiais civis e militares da capital paulista, denunciados à Ouvidoria de 

Polícia do Estado de São Paulo. Como mostra a tabela 6, entre os profissionais de segurança 

pública predominam as denúncias de abusos de autoridade de naturezas variadas e não 

especificadas pela Ouvidoria e os crimes contra a vida. Já nas atividades de policiamento 

privado as ocorrências denunciadas com mais freqüência são as de lesão corporal, seguidas de 

longe pelas violações da liberdade individual e da honra. Não há diferenças estatísticas 

significativas entre profissionais regulares/semirregulares e irregulares. É curioso que nos 

dados da Ouvidoria não aparecem crimes contra a honra cometidos por policiais (calúnia, 

injúria e difamação). Isso provavelmente ocorre porque desvios dessa natureza ou similares, 

que genericamente poderíamos chamar de agressões verbais, devem estar contidos nas 

categorias genéricas “abusos de autoridade” e “abusos de autoridade outros”, agregadas na 

tabela 6 sob a rubrica “outros abusos cometidos por policiais”. 
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Tabela 6 - Crimes contra a pessoa denunciados: policiais x profissionais de segurança privada 

N° %
Taxa por 

10 mil
N° %

Taxa por 
10 mil

N° [I.C*] % [I.C*]
Taxa por 

10 mil

Contra a Vida 717 36,66 150,88 5 1,63 0,56 0 0,00 -

Lesões Corporais 36 1,84 7,58 175 57,00 19,68 [338; 228] [60; 40] -

Contravenções (agressão/vias de fato) 90 4,60 18,94 19 6,19 2,14 [34; 0] [6; 0] -

Contra a honra 0 0,00 0,00 44 14,33 4,95 [191; 85] [33; 14] -

Contra a liberdade individual 210 10,74 44,19 62 20,20 6,97 [175; 72] [31; 13]

Outros crimes contra a pessoa 41 2,10 8,63 2 0,65 0,22 [21; 0] [4; 0]

Outros abusos cometidos por policiais** 862 44,07 181,40 0 0,00 0,00 0 0,00 -

Total 1956 100,00 411,62 307 100,00 34,52 [631; 509] 100,00 -

Crimes contra a pessoa

Fonte: Construído a partir de dados da CAP/SSP-SP, Polícia Federal e Ouvidoria de Polícia-SP

* Intervalos de Confiança (I.C.) de 95%

** Inclui as denúncias de "abuso de autoridade" e "abuso de autoridade outros", cuja natureza precisa nao é especificada pela Ouvidoria. 

Profissionais irregularesPoliciais civis e militares
Profissionais regulares e 

semirregulares

 

  
 O perfil dessas ocorrências parece refletir claramente as distintas ferramentas legais e 

físicas coercitivas disponíveis aos policiais e profissionais de segurança privada. O grande 

número de denúncias de crimes contra a vida envolvendo policiais certamente está 

relacionado aos poderes legais e físico-tecnológicos que os policiais dispõem para usar força 

letal. Como discutido anteriormente, esses poderes não estão disponíveis da mesma forma 

para os profissionais de segurança privada, razão pela qual os crimes contra a vida são raros 

nas atividades de policiamento privado. Nessas atividades predominam as lesões corporais, o 

que indica que as violações cometidas por profissionais de segurança privada estão 

relacionadas ao uso abusivo de força física não letal.  

 O uso abusivo de força física não letal está tão presente nas atividades de policiamento 

privado executadas por profissionais de segurança privada regulares/semirregulares quanto 

está nas atividades de policiamento público. Além disso, os dados sugerem que profissionais 

de segurança privada mobilizam força não letal de forma mais agressiva dos que os policiais. 

Se considerarmos os casos de agressões/vias de fato e lesões corporais em conjunto, 

encontramos para o período estudado uma taxa de 27 casos para cada grupo de 10 mil 

policiais, contra 22 para cada grupo de 10 mil profissionais de segurança privada 

regulares/irregulares. Todavia, os crimes denunciados são distintos. Policiais são mais 

denunciados por casos de agressão enquanto profissionais de segurança privada são mais 

denunciados por casos de lesão corporal. As taxas de lesão corporal por 10 mil agentes são 

muito maiores nas atividades de policiamento privado regulares/semirregulares (20 por 10 

mil) do que nas atividades de policiamento público (8 por 10 mil). E essa diferença só não é 

maior porque policiais tendem, por razões operacionais, a agir sempre em maior número do 

que profissionais de segurança privada. Em cada ocorrência de lesão corporal em atividades 
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de policiamento público são denunciados em média 3,3 policiais, ao passo que nas atividades 

de policiamento privado são denunciados em média 1,2 vigilantes.  

 Esses dados apontam para uma realidade distinta daquela retrata na literatura sobre 

policiamento privado. A julgar pelo volume e característica das ocorrências policiais relativas 

às atividades de policiamento privado existentes na cidade de São Paulo, a idéia segundo a 

qual profissionais de segurança privada executam um tipo de controle social menos baseado 

na ameaça ou uso de coerção (física ou verbal) não procede.  

* 

 Com base em informações provenientes de registro policiais, esse capítulo procurou 

avaliar em que medida as concepções presentes na literatura de língua inglesa acerca da 

natureza do controle social exercido por profissionais de segurança privada condiz com a 

realidade do policiamento privado existente na cidade de São Paulo. A partir de um 

contraponto entre policiamento público e policiamento privado, essa literatura tem sustentado 

que provedores de policiamento privado executam um tipo de controle social que aposta mais 

no uso de tecnologias e na capacidade de resolução pacífica de conflitos do que na ameaça ou 

uso de força física para manter a ordem dos espaços protegidos privadamente.  

 Os dados aqui apresentados sugerem que esse tipo de controle social soft não 

corresponde à realidade do policiamento privado existente na capital paulista. Os registros 

policiais mostram que os profissionais de segurança privada que atuam na cidade de São 

Paulo mobilizam poderes e violam direitos civis tal como fazem os profissionais de segurança 

pública, ainda que segundo um padrão distinto. Enquanto profissionais de segurança publica 

usam e abusam com maior freqüência dos poderes legais que lhes conferem o direito de usar 

força letal para a manutenção da ordem pública, profissionais de segurança privada usam e 

abusam com mais freqüência de ferramentas físicas e corporais não letais em nome da 

manutenção da ordem em espaços como bares, restaurantes, casas noturnas, estabelecimentos 

comerciais, terminais de transporte coletivo, etc. 

 Essas descobertas justificam a importância de entendermos melhor como as 

organizações e profissionais de segurança privada são controlados. É para essas questões que 

o trabalho agora se volta.  
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PARTE 3 - A PESQUISA EMPÍRICA 
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5  METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

  

5.1 O Desenho de Pesquisa 

 

5.1.1 O método de estudo de caso 

O modelo analítico exposto no capítulo 2 partiu da idéia de que a estruturação e o 

alinhamento do sistema de controle interno de uma organização de segurança privada podem 

ocorrer nas situações em que os clientes estão comprometidos em obter dos vigilantes 

comportamentos conformados às regras públicas e/ou diante das situações na qual o órgão 

regulador, o sistema judicial e a mídia de massa são capazes de impor sanções altas o 

suficiente para tornar o comportamento desviante mais custoso do que a estruturação de 

mecanismos de controle interno alinhados às regras públicas.  

 Se o controle interno pode ser determinado pelos clientes e/ou pela ação de diferentes 

atores capazes de impor constrangimentos às organizações de segurança privada, estamos 

então diante da existência de um modelo teórico marcado por equifinalidade, isto é, pela 

possibilidade de diferentes variáveis ou combinações de variáveis produzirem o mesmo 

resultado. Cientistas sociais como Gerring (2004) e George e Bennett (2005) apontam que o 

método de inferência mais robusto para testar teorias com essas características são os estudos 

de caso. Como notou Gerring (2004), o que singulariza o método de estudos de caso em 

relação a outros métodos é a possibilidade de analisar de modo intensivo uma unidade 

singular com a finalidade de compreender uma classe maior de unidades similares. A análise 

intensiva é capaz de gerar evidências detalhadas a respeito do modo como variáveis 

explicativas agem (ou não) sobre o fenômeno que se pretende explicar. Adicionalmente, 

estudos de caso que utilizam process tracing também podem descartar variáveis espúrias, 

identificar variáveis explicativas relevantes e não especificadas no modelo inicial, e analisar 

variações dentro de uma mesma unidade de análise e ao longo do tempo, permitindo assim 

que a inferência seja realizada a partir do estudo de uma única unidade. 

 Assim como os demais métodos que buscam demonstrar a existência de relações 

causais, o método de estudo de caso baseia-se em evidências covariacionais para realizar 

inferência. Segundo Gerring (2004, p. 342), nos projetos de estudo de caso a covariação pode 

ocorrer de três modos:   

• numa unidade ao longo do tempo (variação ao longo do tempo);  
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• dentro de uma unidade que contém subunidades menores que variam no espaço 

(variação sincrônica); e  

• dentro de uma unidade que contém subunidades menores que variam no espaço e no 

tempo (variação sincônica e diacrônica);  

 Este trabalho adota o método de variação sincrônica e diacrônica sugerido por Gerring 

para avaliar em que medida os clientes, a Polícia Federal, a justiça e a mídia de massas 

(variáveis explicativas) determinam o grau de estrutruração e alinhamento dos sistemas de 

controle interno de empresas de segurança privada (variável dependente). Para viabiliziar esse 

projeto, as unidades potenciais de análise foram definidas como empresas de segurança 

privada da grande São Paulo que possuem autorização de funcionamento concedida pela 

Polícia Federal. As subunidades (os casos) foram definidas como contratos de prestação de 

serviços de vigilância patrimonial para clientes localizados na Grande São Paulo. 

 

5.1.2 A busca por variação  

 O objetivo principal do desenho de pesquisa foi garantir variação na configuração das 

variáveis explicativas sem considerar a configuração da variável dependente. Como 

apontaram King et al. (1994, p. 137), esse é o melhor critério para a seleção intencional de 

casos, pois assegura ausência de viés de seleção e permite que a inferência causal seja feita 

examinando-se as diferenças entre a configuração da variável dependente que será pesquisada 

e os valores das variáveis explicativas. Buscou-se variância entre casos (sincrônica) para se 

avaliar o impacto do controle da Polícia Federal e do cliente, e variância dentro dos casos 

(diacrônica) para se avaliar o impacto do controle da mídia e do judiciário sobre o sistema de 

controle interno. 

 Para garantir variação no controle da Polícia Federal e no controle do cliente, optou-se 

por procurar casos em duas áreas: a vigilância patrimonial de instituições financeiras e a 

vigilância patrimonial de redes comerciais. Em relação ao controle da Polícia Federal, o foco 

nessas duas áreas permite contornar o problema decorrente da escolha de casos dentro de uma 

mesma jurisdição regulatório, que é garantir variação no controla via regulação estatal. O 

controle regulatório exercido pela Polícia Federal sobre o setor de segurança privada é o 

mesmo em todo o Brasil, mas existem diferenças em relação à atividade de vigilância 

bancária, que está submetida a mais regulação e sanção potencial do que as demais atividades 

de vigilância patrimonial. A vigilância bancária é a única área para qual há regras públicas e 
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sanções previstas tanto para prestadores quanto para tomadores de serviços (clientes)38. Uma 

das regulações mais relevantes é a que trata das revistas pessoais, que segundo a Portaria nº. 

387/06-DG/DPF somente podem ser executadas em situações excepcionais e mediante a 

utilização de detector de metal portátil, que deve ser disponibilizado aos vigilantes sob pena 

de a instituição financeira ser multada entre 10 e 20 mil UFIR39. O Parecer n° 2578/2005-

CGCSP/DIREX, a Mensagem n° 21/07-GAB/CGCSP e o Manual do Vigilante também 

contêm normas de conduta detalhadas sobre como os vigilantes devem interagir com o 

público na porta de segurança, mas não há sanções administrativas previstas para casos de 

desvios de conduta40. Situação diversa do ponto de vista do controle regulatório ocorre 

quando se considera a atividade de vigilância executada em redes comerciais. Abordagens e 

revistas são expedientes muito utilizados pelas redes comerciais que sofrem perdas 

ocasionadas por furtos41. Todavia, não há regulação pública semelhante à que existe para a 

área de vigilância bancária sobre o modo com vigilantes devem interagir com o público e 

fazer revistas. Assim, abordagens e revistas em redes comerciais podem ser executadas sem 

que haja qualquer constrangimento imposto pela Polícia Federal sobre o tomador e/ou 

prestador de serviços de segurança. 

 A regulação sobre o tomador de serviço que existe na área de vigilância bancária 

contribui para aumentar a probabilidade de que os sistemas de controle interno dos vigilantes 

que atuam em bancos sejam mais alinhados às regras públicas do que os sistemas de controle 

interno de vigilantes alocados nas redes comerciais, se mantidas todas as demais variáveis 

                                                 
38 Segundo a Lei 7.102/83, os bancos são obrigados a manter sistema de segurança próprio, que deve incluir 

vigilante(s) devidamente posicionado(s), alarme e ao menos mais um dentre os seguintes dispositivos: 
câmeras, anteparo blindado com permanência ininterrupta de vigilante e artefatos que retardem a ação de 
criminosos, que nos grandes centros urbanos costumam incluir a porta giratória com detector de metais. 

39 Segundo esse artigo, “[o]s estabelecimentos financeiros que utilizarem portas de segurança deverão possuir 
detector de metal portátil, a ser utilizado em casos excepcionais, quando necessária a revista pessoal”. O 
entendimento da Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (CCASP), órgão responsável pelo 
julgamento dos processos punitivos contra o setor de segurança privada, tem sido o de que as instituições 
financeiras que descumprem essa norma devem ser multadas em 15 mil UFIR. Uma UFIR corresponde à R$ 
1,0641. Este valor está congelado desde 2000, ano em que a UFIR foi extinta por medida provisória. 

40 As diretrizes emanadas da Polícia Federal regulam as condutas e procedimentos que vigilantes devem adotar 
diante de policiais armados que desejam entrar nas agências. Já o Manual do Vigilante, documento 
confeccionado pela Polícia Federal e pela Associação Brasileira de Cursos de Formação de Vigilantes 
(ABCFAV) com o objetivo de uniformizar o ensino das atividades de segurança privada em todo o país, 
contém normas de conduta mais gerais sobre como se relacionar com o público ao realizar a triagem na porta 
giratória. 

41 Segundo as várias rodadas da pesquisa “Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro”, que anualmente levanta 
informações de empresas brasileiras dos setores de Atacado, Eletrônico, Farmácia, Material de Construção, 
Vestuário e Supermercado, os furtos internos e externos são as principais causas de perdas das redes 
comerciais. No ano de 2009, por exemplo, os furtos representaram 40,5% das perdas (20,4% furtos externos e 
20,1% furtos internos), estando muito à frente das demais causas: perdas operacionais (30,9%), erros 
administrativos (14,5%), de fornecedores (9%) e outros ajustes (5,2%). Sobre os resultados da pesquisa, ver 
http://www.felisoni.com.br/avaliacao_perdas_varejo_bras_10.asp 

http://www.felisoni.com.br/avaliacao_perdas_varejo_bras_10.asp
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constantes. Como as atividades de vigilância bancária são controladas de perto pela Polícia 

Federal, que tem capacidade de sancionar administrativamente prestadores e tomadores de 

serviços, os bancos tendem a demandar e as empresas de segurança tendem a configurar 

sistemas de controle interno alinhados às regras públicas. Isso tende a ser mais verdade para o 

caso das revistas, que podem render multas aos bancos se forem executadas em desacordo 

com a norma pública, do que em relação às condutas prescritas com o objetivo de regular a 

conduta dos vigilantes na porta giratória, que não rendem sanções caso sejam descumpridas.  

 Variações em relação ao controle dos clientes também podem ser encontradas em 

contratos de prestação de serviços para instituições financeiras e redes comerciais. As 

particularidades operacionais dessas duas atividades e a regulação estatal presente nos bancos 

e ausente nas redes comerciais contribuem para a existência de comportamentos diferentes da 

parte dos clientes. No que tange à realização de abordagens e revistas, pode-se esperar que 

redes comerciais que enfrentam graves problemas de furtos estarão menos interessadas em 

comportamentos conformados com princípios de relações públicas e direitos humanos do que 

os bancos. Entrevistas realizadas na fase de prospecção do estudo também revelaram haver 

diferenças entre clientes provenientes do setor de empresas/indústria e clientes do setor 

financeiro no que diz respeito à disposição em remunerar os contratos de prestação de 

serviços, os primeiros sendo considerados clientes que pagam valores adequados para os 

contratos e os segundos valores muito reduzidos. Tendo isso em conta, procurou-se por 

contratos de prestação de serviços cujos clientes demandavam dos vigilantes condutas 

conformadas às normas públicas, mas não remuneravam o contrato de modo a reduzir os 

custos que empresas enfrentam para estruturar mecanismos de controle aptos a garantir essas 

condutas; contratos de prestação de serviços nas quais o cliente demandava condutas 

conformadas e remunerava o contrato a preços condizentes com a qualidade exigida; 

contratos de prestação de serviços na qual o cliente não se interessava por condutas 

conformadas, mas remunerava o contrato adequadamente; e, por fim, contrato de prestação de 

serviços no qual o cliente não se preocupava nem com condutas conformadas, nem com a 

remuneração adequada do contrato. Os três primeiros tipos de clientes foram encontrados, 

garantindo assim variação suficiente para testar adequadamente o impacto do controle do 

cliente sobre o sistema de controle interno.   

 Para avaliar o impacto do controle judicial e do controle da mídia sobre prestadores e 

tomadores de serviços de segurança, a estratégia adotada pelo trabalho foi selecionar contratos 

que foram recentemente expostos a esses controles. A análise longitudinal dentro dos casos 

com o objetivo de comparar a configuração dos sistemas de controle interno antes e depois da 
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ação dos controles da mídia e do judiciário permite inferir o impacto dessas variáveis. Para 

localizar casos que foram expostos a esses controles externos, foi realizado levantamento de 

informações sobre clientes do setor financeiro e comercial em quatro fontes: nos boletins de 

ocorrência policial explorados no capítulo 4, na mídia digital, no site do Tribunal de Justiça de 

São Paulo e no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2° Região42. Procurou-se por 

contratos de prestação de serviços que sofreram com o controle externo da mídia, mas não do 

judiciário; contratos que foram alvos de ações na justiça, mas cujas partes não foram expostas 

na mídia; e contratos cujas partes foram expostas na mídia e processadas recentemente por 

conta do comportamento desviante de vigilantes. Infelizmente, contratos com a primeira 

combinação de variáveis não foram encontrados. Como a imprensa está geralmente 

interessada apenas na cobertura de desvios de conduta graves, é extremamente raro encontrar 

situações que foram parar na mídia sem que tenham sido antecedidas ou precedidas de ações 

judiciais contra prestadores e/ou tomadores de serviços de segurança privada, que respondem 

civilmente pela conduta de seus funcionários. Os demais casos foram encontrados. 

 

5.1.3 Os casos selecionados 

 Visando obter variação na configuração dos controles externos, foram selecionados 

quatro casos para estudo: dois contratos de prestação de serviços para instituições financeiras 

e dois contratos de prestação de serviços para redes comerciais. Todos os contratos faziam 

parte da carteira de clientes de uma única empresa de segurança, que para fins de 

identificação será chamada de Proteção Privada. Os contratos de prestação de serviços serão 

identificados pelo nome fictício dos clientes: Banco Mendes, Banco Gales, Rede Berguer e 

Sato Atacadista43. Uma descrição detalhada de como esses casos foram encontrados pode ser 

lida no anexo A. 

 O quadro 6 resume a disposição das variáveis explicativas e o resultado esperado para 

a configuração dos sistemas de controle interno dos casos escolhidos. Como é possível notar, 

há bastante variação entre os casos no que diz respeito às diferentes combinações possíveis de 

variáveis explicativas. Mas não há variação suficiente para uma comparação perfeitamente 

controlada tal como a almejada nos desenhos de pesquisa do tipo experimental. Entretanto, o 

                                                 
42 Esses dois tribunais abarcam as diversas varas cíveis e trabalhistas da grande São Paulo, razão pela qual o 

levantamento de informações restringiu-se a essas instituições.   
43  A decisão de não revelar o nome verdadeiro da empresa e dos contratos estudados está relacionada à natureza 

sensível do tema. Agradeço à banca de qualificação, formada pelos professores Rogério Arantes e Matthew 
Taylor, por ter chamado atenção para as implicações de se revelar os nomes verdadeiros da empresa de 
segurança e dos clientes analisados.   
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problema “muitas variáveis, poucos casos” não representa um grande obstáculo para o 

desenho de pesquisa aqui proposto. Embora o número de casos não seja suficiente para uma 

avaliação extensiva de todos os padrões causais que podem gerar sistemas de controle interno 

altamente estruturados e alinhados, a análise em profundidade dos casos selecionados permite 

explorar com sucesso se o mecanismo causal suposto no capítulo 2 contribui ou pode 

contribuir de algum modo para que profissionais de segurança privada sejam controlados de 

acordo com o interesse público. 

 

  Redes Comerciais Instituições Financeiras 

Sato Atacadista Rede Berguer Banco Gales Banco Mendes 
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Tipo D 

 
Mudança 

 
Tipo C            Tipo D 

Tipo B 

 
Mudança 

 
Tipo B            Tipo D 

 

Fonte: O autor 
 

Tipo A = baixa estruturação e baixo alinhamento; 
Tipo B = baixa estruturação e alto alinhamento; 
Tipo C = alta estruturação e baixo alinhamento; 
Tipo D = alta estruturação e alto alinhamento; 

 

Quadro 6 - Desenho de pesquisa e escolha dos casos – Proteção Privada, Grande São Paulo 
 

 O contrato de prestação de serviços para o Sato Atacadista foi selecionado com o 

objetivo de avaliar o impacto do controle do cliente sobre o sistema de controle interno. O 

Sato é uma grande empresa atacadista que comercializa produtos alimentícios, perecíveis e 

não-alimentícios para clientes profissionais e cidadãos interessados na compra de média ou 

grande quantidade de produtos. Dentre os contratos selecionados, é o que menos foi 

submetido aos controles externos. O controle judicial e da mídia não atuaram e o controle 

regulatório, que incide somente sobre a Proteção Privada, não regula a conduta dos vigilantes 

e nem prevê sanções administrativas em casos de comportamentos conflitantes com princípios 

de direitos humanos e relações públicas. Mas esse contrato estava sob o controle de um 

cliente interessado em condutas conformadas às regras públicas e disposto a pagar pelos 

serviços prestados um valor suficientemente elevado para garantir a entrega de vigilantes 

devidamente controlados. Nessas condições, a suposta relação de causalidade entre controle 
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do cliente e sistema de controle interno pode ser facilmente estudada. Se o cliente realmente 

for determinante para a configuração do sistema de controle interno, deveremos encontrar um 

sistema de controle interno altamente estruturado e alinhado. Nos termos da tipologia criada 

no capítulo 2, a expectativa para esse caso é encontrar um sistema de controle interno do tipo 

D.  

 O Banco Gales apresenta uma configuração de variáveis explicativas diferente. Por ser 

um cliente do setor financeiro, existe mais regulação proveniente da Polícia Federal sobre o 

modo como os serviços de segurança devem ser prestados do que em relação à prestação de 

serviços para as redes comerciais. Mais especificamente, nesse contrato e no contrato com o 

Banco Mendes há normas públicas regulando o modo como vigilantes devem interagir com o 

público e realizar eventuais revistas em pessoas que não podem acessar as agências bancárias 

através da porta giratória. Juntamente com o Banco Mendes, o caso Banco Gales também se 

distingue das redes comerciais pelo fato de ser um cliente que remunera os contratos de 

prestação de serviços a preços muito baixos, não obstante o fato de demandar serviços 

conformados às regras públicas. Nessas condições, se a teoria estiver correta, a tendência é 

encontrarmos um sistema de controle interno do tipo B: baixo grau de estruturação e alto grau 

de alinhamento.  

 Os contratos de prestação de serviços para a Rede Berguer e para o Banco Mendes são 

os casos mais interessantes de serem estudados e sobre os quais se espera encontrar mudanças 

induzidas pela ação dos controles da justiça e/ou da mídia. A Berguer é uma rede comercial 

que vende suprimentos para escritório, informática e papelaria. A rede enfrentava problemas 

de furtos e contratava vigilantes da Proteção Privada para prevenir perdas dessa natureza. O 

contrato era remunerado adequadamente, mas demandava que os vigilantes revistassem 

funcionários por meio de buscas com apalpamento de corpos e inspeções em pertences 

pessoais. No momento em que esse caso foi selecionado (outubro de 2011), esse cliente tinha 

sido alvo de sete processos trabalhistas movidos por funcionários que alegaram danos morais 

causados pelas revistas: um processo de 2009, dois de 2010 e o restante de 2011. Esses 

processos renderam condenações de primeira instância no valor de 36 mil reais a título de 

reparação de danos morais, valores que foram reduzidos em segunda instância para 24.500 

reais. Essas circunstâncias tornam esse contrato um caso oportuno para se analisar a 

capacidade que o controle externo via judiciário tem de provocar um realinhamento no 

sistema de controle interno. O contrato com a Rede Berguer é um caso de sistema de controle 

interno desalinhado que foi impacto pelo controle judicial. Como consta nos processos 

movidos contra a rede comercial, até junho de 2009 os mecanismos de controle interno desse 
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contrato estavam comprometidos em garantir que os vigilantes se comportassem de acordo 

com os interesses da Rede Berguer, que exigia que os seguranças da Proteção Privada 

revistassem seus funcionários utilizando métodos invasivos e conflitantes com os princípios 

de direitos humanos. Nos termos do modelo analítico discutido no capítulo 2, a expectativa 

para esse caso é a de que as várias ações judiciais movidas contra a Rede Berguer fizeram 

com que o sistema de controle interno sofresse um processo de realinhamento de modo a se 

adequar às regras e expectativas públicas associadas à prestação de serviços de segurança 

privada, evoluindo assim do tipo C (alta estruturação e baixo alinhamento) para o tipo D (alta 

estruturação e alto alinhamento).   

 Por fim, o contrato de prestação de serviços da Proteção Privada para o Banco Mendes 

foi escolhido por se um caso adequado para se avaliar o impacto de todos os controles 

externos que recaem sobre a prestação de serviços de segurança privada, especialmente o 

controle da mídia. O que singulariza esse contrato em relação aos demais é o fato de o 

controle da mídia e do judiciário terem atuado após dois graves desvios de conduta ocorridos 

em 2009 e 2010, quando vigilantes da Proteção Privada atentaram contra a vida de clientes do 

Banco Mendes após discussão ocasionada pelo travamento da porta giratória44. Os desvios de 

conduta foram noticiados pelos principais meios de comunicação e tiveram ampla repercussão 

na mídia local e nacional, mas banco e empresa de segurança foram expostos de maneira 

assimétrica. Busca realizada no Google em maio de 2011 com o nome do banco e da pessoa 

vitimada encontrou 04 ocorrências noticiando o fato de 200945 e 10.200 ocorrências contendo 

notícias do episódio de 2010. Busca realizada com o nome da empresa de segurança e da 

pessoa vitimada não encontrou nenhuma ocorrência para o episódio de 2009 e 102 notícias 

para o crime de 2010. Não obstante essas diferenças, esses dados mostram que tanto Proteção 

Privada como Banco Mendes sofreram ampla exposição negativa na mídia após os 

episódios46, credenciando esse contrato como um caso ideal para se analisar o impacto da 

mídia em termos de induzir melhoras no sistema de controle interno.  

 Levantamento de informações realizado em maio de 2011 nos processos que 

tramitaram ou ainda tramitam pelo Tribunal de Justiça de São Paulo contra a Proteção Privada 

e o Banco Mendes também identificou ações milionários movidas para reparar os danos 
                                                 
44  Num dos casos, ocorrido em junho de 2009, um vigilante discutiu com dois clientes e disparou na direção da 

cabeça de um deles, que foi ferido de raspão. Em maio de 2010, nova discussão entre cliente e vigilante do 
mesmo contrato acabou de maneira trágica: duas pessoas foram feridas à bala pelo vigilante, sendo que uma 
delas veio a falecer posteriormente. 

45  Apesar de poucas, as notícias encontradas haviam sido vinculadas em importantes meios de comunicação: 
Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e um portal da internet. 

46  A maior exposição foi ocasionada por reportagem especial vinculada no programa Fantástico, da rede Globo 
de Televisão, que citou banco e empresa de segurança.  



 98

ocasionados às vítimas dos episódios relatados acima. O caso de 2009 rendeu dois pedidos de 

indenização que somaram cerca de 1,5 milhões de reais. Segundo informações coletadas 

posteriormente no Departamento Jurídico da Proteção Privada, em um dos pedidos fechou-se 

acordo extrajudicial no valor de 60 mil reais. Noutro, a empresa de segurança foi condenada 

em primeira instância, juntamente com o banco, que responde ao processo solidariamente47, a 

pagar 20 mil a uma das vítimas. As partes recorrem da decisão para alterar o valor da 

indenização. Já o episódio de 2010 rendeu um processo de indenização de 1,2 milhões, que 

ainda aguarda julgamento. Levantamento de informações nos processos por indenização 

moral movidos contra a Proteção Privada e o Banco Mendes também encontrou condenações 

proferidas recentemente por ocasião de desvio de conduta de mesma natureza que resultou na 

morte de um cliente, em junho de 1999, numa agência bancária localizada no shopping 

Aricanduva. A Proteção Privada foi condenada em primeira instância a pagar 700 mil reais de 

indenização aos familiares da vítima, mas recorreu da decisão e conseguiu reduzir o valor 

para 200 mil reais em sentença proferida em janeira de 2012. 

 Os fatos narrados acima tornam o contrato de prestação de serviços da Proteção 

Privada para o Banco Mendes um caso extremamente oportuno de ser estudado. A natureza 

dos desvios de conduta ocorridos nesse contrato indica que antes da atuação dos controles 

externos via mídia e via judiciário havia um problema de baixa estruturação no sistema de 

controle interno. Obviamente que os mecanismos de controle dos vigilantes alocados nesse 

contrato não recomendavam que eventuais conflitos na porta giratória fossem resolvidos à 

bala. Os seguidos desvios de conduta que aconteceram no Banco Mendes são falhas 

individuais cuja ocorrência parece estar diretamente relacionada não ao baixo grau de 

alinhamento e sim ao baixo grau de estruturação do sistema de controle interno: seleção de 

vigilantes despreparados psicologicamente, supervisão incapaz de detectar stress ocupacional, 

treinamento inadequado, dentre outros problemas possíveis48. Assim, esse contrato é um caso 

ideal para se analisar o impacto dos controles externos em termos de aumentar o custo do 

desvio de conduta individual e induzir maior grau de estruturação do sistema de controle 

interno. A predição é a de que, mesmo que o controle externo via regulação não seja capaz de 

impor sanções de modo a aumentar o custos de desvios de conduta na porta giratória, os 

                                                 
47  Responsabilidade solidária é o princípio segundo qual uma pessoa deve responder pelos atos de outra com 

igual intensidade. No processo em questão, indica que banco e empresa de segurança são igualmente 
responsáveis pela reparação dos danos alegados, cabendo à vítima decidir quem deverá pagar a indenização 
fixada pela justiça.  

48 Essa expectativa foi reforçada quando a pesquisa nesse caso estava prestes a se iniciar. No início de outubro de 
2011, um vigilante de outra empresa de segurança que presta serviços para o Mendes se envolveu numa 
discussão na porta giratória de uma agência da Grande São Paulo e acabou assassinando um cliente.  
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controles externos via mídia e via judiciário que atuaram nesse contrato levaram o Banco 

Mendes e a Proteção Privada a realizarem melhoras nos mecanismos que controlam os 

profissionais que prestam serviços de segurança ao banco, criando assim condições para a 

existência de um sistema de controle interno mais estruturado. Retomando a tipologia exposta 

no capítulo 2, a expectativa para esse caso é a de encontrar uma mudança no sistema de 

controle interno do tipo B (baixa estruturação e alto alinhamento) para o tipo D (alta 

estruturação e alto alinhamento). 

 

5.2 A Coleta de Evidências 

 

 Uma das principais vantagens dos estudos de caso é a possibilidade de realizar 

inferências a partir de múltiplas fontes de dados, procedimento que Yin (2005) chamou de 

“triangulação dos dados”. Segundo o autor, a triangulação assegura que linhas 

convergentes de investigação sejam empregadas, garantindo assim resultados mais confiáveis 

e precisos. A coleta de evidências para o estudo dos casos selecionados pautou-se por esse 

procedimento. As evidências foram coletadas no período entre outubro e dezembro de 2011 

em fontes de quatro tipos: entrevistas, documentos, registros organizacionais e observação 

direta. O quadro abaixo apresenta de maneira resumida o que foi observado, em quais fontes e 

por meio de quais técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

 

Questões Observadas Fontes de Evidências  Técnicas de Coleta 

Perfil da empresa e dos 
contratos estudados 

Vice-Presidente da Proteção Privada; Banco Central do Brasil; 
website da Proteção Privada e dos clientes estudados; e materiais 
de divulgação e promocionais 

Análise de documentos e 
entrevistas 
semiestruturadas 

O impacto dos controles 
externos sobre a gestão 
operacional 

Gerente da Superintendência de Segurança Corporativa do 
Mendes; Vice-Presidente, Advogada responsável pela área civil, 
Diretor, Gerentes e Coordenadores Operacionais da Proteção 
Privada 

Entrevistas 
semiestruturadas 

Definição e comunicação 
de comportamentos 

Manuais de Normas e Procedimentos e Planos de Melhorias dos 
casos analisados; Vice-Presidente, Analista da Qualidade, Diretor, 
Gerentes e Coordenadores Operacionais da Proteção Privada 

Análise de documento e 
entrevistas 
semiestruturadas 

Supervisão 

Relatórios de supervisão e “Procedimentos do Sistema de Gestão 
Integrada (SGI) - Controle e Execução de Serviços Operacionais"; 
Vice-Presidente, Analista da Qualidade, Supervisores/Inspetores, 
Vigilantes, Diretor, Gerentes e Coordenadores Operacionais da 
Proteção Privada 

Análise de documentos e 
entrevistas 
semiestruturadas 

Recompensas e 
punições individuais 

Registros de Punições; "Documento PLR N° 001/2009 - 
SESVESP/FETRAVESP"; Chefe do Departamento de Sindicância, 
Diretor, Gerentes e Coordenadores Operacionais da Proteção 
Privada 

Análise estatística 
descritiva; análise de 
documentos; e entrevistas 
semiestruturadas 

Recrutamento e seleção 
de pessoal 

Registros de empregados; “Procedimento Administrativo e Recursos 
Humanos: Recrutamento e Seleção de Candidatos"; Coordenador 
Geral da Área de Recrutamento e Seleção de Pessoal; Psicóloga 
responsável pela seleção de pessoal; e Gerente de Recursos 
Humanos da Proteção Privada 

Análise estatística 
descritiva; análise de 
documentos; e entrevistas 
semiestruturadas 

Treinamentos 

Registros de presença em treinamentos; treinamentos em sala de 
aula; planos de treinamento; relatório de treinamento, conteúdo 
programático dos treinamentos; Vice-Presidente, Analista da 
Qualidade, Instrutor de Treinamento, Vigilantes, Diretor, Gerentes e 
Coordenadores Operacionais da Proteção Privada 

Análise estatística 
descritiva; observação 
direta, análise de 
documentos; e entrevistas 
semiestruturadas 

Provisão de recursos 
Vice-Presidente; Diretor, Gerentes e Coordenadores Operacionais 
da Proteção Privada 

Entrevistas 
semiestruturadas 

Código de conduta 
Manuais de Normas e Procedimentos; Vice-Presidente; Analista da 
Qualidade; Diretor, Gerentes e Coordenadores Operacionais da 
Proteção Privada 

Análise de documento e 
entrevistas 
semiestruturadas 

Recompensas e 
punições para equipes 

Vice-Presidente; Analista da Qualidade, Diretor, Gerentes e 
Coordenadores Operacionais da Proteção Privada 

Entrevistas 
semiestruturadas 

Fonte: O autor 
 

Quadro 7 - A coleta de evidências 
 

 Como é possível notar no quadro 7, a maior parte das evidências foi coletada a partir 

de entrevistas. A pesquisa realizou 10 entrevistas na fase de prospecção e 22 entrevistas 

durante o estudo dos casos propriamente ditos. Ao todo, essas entrevistas somaram cerca de 

45 horas de conversas semiestruturadas com diversos funcionários envolvidos na gestão ou 

execução dos serviços de vigilância patrimonial dos contratos estudados. O roteiro base 

utilizado nas entrevistas encontra-se anexo B. A relação completa de pessoas entrevistadas, 

com as respectivas datas de realização e tempo de duração da entrevista, pode ser vista no 

quadro 8. 
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Etapas Entrevistados Quant. Data Início Término Duração 

Prospecção 
e estudos 
de caso 
piloto 

Consultor do Setor de Segurança Privada 1 18/05/2010 11:00 13:00 02:00 

Diretor de operações de uma empresa de 
médio porte 

1 02/06/2010 10:00 12:20 02:20 

Vigilante 1 04/06/2010 17:00 17:30 00:30 

Vigilante e Dirigente Sindical 1 20/05/2010 10:45 14:25 03:40 

Diretora de uma empresa de pequeno porte e 
gestor de segurança de um clube de futebol 

2 26/05/2010 11:00 12:00 01:00 

Diretor de empresa de grande porte 1 28/05/2010 09:50 10:30 00:40 

Vigilantes e dirigentes sindicais 3 21/05/2010 15:00 16:45 01:45 

Subtotal 10 - 10hs e 55min 

Estudos de 
caso 

Vice-Presidente, Coordenador do Gales, 
Gerente da Sindicância, Coordenador de 
Recrut./Seleção, Psicóloga e Advogada que 
responde pela área civil 

6 28/10/2011 10:30 16:00 05:30 

Gerente da Qualidade e Analista da Qualidade 2 31/10/2011 10:30 15:30 05:00 

Coordenadores Operacionais da Berguer e do 
Sato e Instrutor de Treinamento 

2 03/11/2011 11:15 16:30 05:15 

Gerentes Operacionais da Berguer e do Sato e 
Supervisor da Qualidade 

3 04/11/2011 10:30 15:30 05:00 

Instrutor de Treinamento e Vigilantes do Gales 3 05/11/2011 08:00 12:15 04:15 

Coordenador do Mendes e Gerente da 
Superintendência de Segurança do Mendes 

2 11/11/2011 09:00 13:15 04:15 

Advogada responsável pela área civil (telefone) 1 16/11/2011 14:00 14:45 00:45 

Stakeholder da área de treinamento (telefone) 1 16/11/2011 16:00 16:15 00:15 

Diretor operacional e gerente operacional da 
Proteção Privada 

2 13/12/2011 14:15 18:00 03:45 

Subtotal 22 - 34hs 

Total Geral 32 - 44hs e 55min 

Fonte: O autor   
 

Quadro 8 - Relação completa de entrevistados 
 

  As informações coletadas pelas entrevistas foram complementadas pela análise de 

documentos, de registros organizacionais e pela observação direta. Quase todos os 

documentos estudados foram coletados junto ao Departamento da Qualidade da Proteção 

Privada, que tem como uma de suas incumbências formalizar os procedimentos da empresa. 

Ao todo, foram coletados 26 documentos contendo informações sobre as características gerais 

da Proteção Privada e dos clientes estudados, as condutas desejadas dos vigilantes, os 

procedimentos de supervisão, a política de premiação/punição, o treinamento e o processo de 

recrutamento e seleção de pessoal. O quadro 15 relacionada todos os documentos coletados.  
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Mecanismo de 
Controle 

Documentos 
Número de 

Páginas 

Condutas 
desejadas 

1- Manual de Normas e Procedimentos do Gales 02 

2- Manual de Normas e Procedimentos do Sato 16 

3- Manual de Normas e Procedimentos dos CDs da Berguer 20 

4- Manual de Normas e Procedimentos das Lojas Berguer 16 

5- Planos de Melhorias do CD Barueri da Berguer 12 

Supervisão 

6- 
Procedimento do SGI - Controle e Execução de Serviços - 
Operacional 

10 

7- Procedimento do SGI - Controle e Execução de Serviços - Qualidade 11 

8- Boletim de Viatura e Supervisão 01 

9- Relatório de Inspeção - QUAL. 01 

10- Pesquisa de Satisfação do Cliente 01 

Punições e 
premiações 

11- Documento PLR n° 001/2009 - SESVESP/FETRAVESP * 09 

12 Relação de Punições Previstas no Sistema Disciplinar 02 

Recrut./Seleção  13- Procedimento Administrativo R.H - Recrut.e Sel. de Pessoal 09 

Treinamentos 

14- Teste Avaliação de Conhecimento - Revista Íntima de Funcionários 03 

15- Teste Avaliação de Conhecimento - Uso Progressivo da Força 04 

16- Modelo de Plano de Treinamento Anual 01 

17- Modelo de Lista de Presença 01 

18- Avaliação de Eficácia dos Treinamentos Operacionais 01 

19- Treinamentos Aplicados pelo Departamento da Qualidade 03 

20- Procedimentos para Treinamentos Operacionais 03 

21- Release dos Treinamentos do Método Lordello Webpage** 

Características 
da empresa 

22- Livretos Promocionais e CD-ROM 22 

23- Organograma da Empresa 01 

24- Organograma do Departamento da Qualidade 01 

Outros 
documentos 

25- Relação de Produtos Furtados na Berguer em Novembro de 2011 01 

26- Cronograma de Implantação de Serviços 01 

Fonte: O autor    
* Acordo de Estabelecimento de Condições Mínimas de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados das 
Empresas, para Livre Adesão de Empresas e Sindicatos Laborais do Setor de Vigilância e Segurança Privada; 
** Ver http://www.metodolordello.com.br/  

 

Quadro 9 - Relação completa dos documentos coletados e analisados 
  

 Paralelamente, a pesquisa também coletou uma grande quantidade de informações 

contidas no cadastro de vigilantes da empresa, nos registros de punições aplicadas e nos 

registros de presença em treinamentos. As informações provenientes desses registros 

organizacionais foram cruzadas, depuradas e trabalhadas. O resultado desse trabalho foi a 

organização de três bancos de dados que forneceram estatísticas extremamente úteis para a 

análise cruzada dos casos: um banco com dados operacionais, outro com dados de punições e 

um terceiro com dados sobre treinamentos (quadro 10).  

 

 

 

 

http://www.metodolordello.com.br/
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Banco Descrição Amplitude 

Banco 
Operacional 

Construído a partir dos registros de emprego. Contém dados detalhados 
sobre admissão e desligamento de vigilantes 

1982 - 2011 

Banco de 
Punições 

Construído a partir dos registros de punições aplicadas pela empresa. 
Contém informações sobre desvios de conduta que renderam punições aos 
vigilantes 

2009 - 2011* 

Banco de 
Treinamento 

Construído a partir dos registros de participação em treinamentos ministrados 
pela Proteção Privada**. Contém informações sobre os vigilantes que 
participaram de treinamentos. 

2009 - 2011* 

Fonte: O autor   
* Começou a ser alimentado de forma efetiva somente no final de 2009, após a implantação da Participação em 
Lucros e Resultados - PLR 
** Não contabiliza treinamentos ministrados pelo Método Lordello em outubro e dezembro de 2010, pois os dados 
não estavam disponíveis 

 

Quadro 10 - Bancos de dados construídos 

 

 Por fim, foi realizada observação direta em duas plenárias do SESVESP durante a fase 

de prospecção e em treinamentos ministrados aos vigilantes alocados nos contratos estudados 

durante a fase dos estudos de caso - um treinamento realizado pelo Banco Gales e em dois 

vídeos cursos que integravam um programa de treinamento mantido pela Proteção Privada. 

Essas ações somaram quase 13 horas de campo e estão descritas de forma detalhada no 

quadro 11. 

 
 
 

Etapas Ações Data Início Término 
Tempo de 

campo 

Prospecção 

Observação direta - Plenária sindical do 
SESVESP 

13/07/10 16:30 18:30 2:00 

Observação direta - Plenária sindical do 
SESVESP 

14/08/11 16:30 18:00 1:30 

Estudos de 
Caso 

Observação direta - Treinamento do 
Gales 

05/11/11 8:00 12:15 4:15 

Observação direta - DVD Revista íntima 
de funcionários e teste interativo 

17/11/11 13:30 16:00 2:30 

Observação direta - DVD Uso 
Progressivo da Força e teste interativo 

18/11/11 15:15 17:40 2:25 

Total Geral -   12hs e 40min  

Fonte: O autor 
  

Quadro 11 - Ações de observação direta 
 

5.3 Características Gerais da Unidade de Análise e dos Casos Selecionados  

 

5.3.1 A Proteção Privada 

 Os contratos de prestação de serviços de vigilância patrimonial para bancos e redes 

comerciais fazem parte da carteira de clientes da empresa Proteção Privada. A empresa é uma 

das maiores e mais tradicionais do segmento de vigilância patrimonial do Brasil e sua história 
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se confunde com a própria história do setor de segurança privada. Segundo o vice-presidente 

da empresa, a Proteção Privada foi fundada na cidade de São Paulo em 1969 para atender a 

demanda por segurança privada que havia sido criada com a promulgação do Decreto-Lei 

Federal n°. 1.034/69, que obrigou as instituições financeiras a cuidarem da segurança de suas 

agências, naquele momento alvos das ações de grupos guerrilheiros que lutavam contra a 

ditadura militar (Lopes, 2007, p. 100).  

 Os primeiros clientes da empresa foram bancos públicos: Caixa Econômica Federal e 

Banco do Brasil. Bancos privados e clientes de outros ramos de atividade só vieram a integrar 

a carteira de clientes da empresa a partir da década de 1980. Durante a década de 90, ocorreu 

a diversificação da clientela da Proteção Privada e o seu concomitante crescimento no Estado 

de São Paulo. Como mostra o gráfico 7, nos anos 90 a empresa cresceu no mercado paulista a 

uma média de 38% ao ano, transformando-se numa grande empresa já em 1996. Na década 

seguinte o crescimento anual médio foi de 15%, taxa que garantiu à empresa o status de 

gigante do setor de segurança privada na segunda metade da década 2000.  
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Fonte:  O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada. 

 
 Gráfico 7 - Crescimento da Proteção Privada no estado de São Paulo – Número de Vigilantes 
  

 Esse crescimento espetacular no Estado de São Paulo permitiu que a empresa se 

expandisse para outros 06 estados e se fortalecesse mediante a formação de um grupo 

empresarial composto por outras duas empresas, uma atuante na área de serviços gerais e 

outra na área de segurança eletrônica. Em novembro de 2011, esse grupo empregava mais de 

17 mil funcionários, 7.802 dos quais vigilantes da Proteção Patrimonial que atuavam no 

estado de São Paulo em atividades de vigilância patrimonial, segurança pessoal privada e 
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escolta armada. O organograma abaixo resume a estrutura empresarial do grupo. As partes 

assinaladas em cinza são as áreas onde a pesquisa se concentrou.   

 

ASSESSOR 
ESPECIAL

SGI
 RD* 

* RD - Representante da Direção

COMERCIAL

Fonte: Empresa Grupo Proteção Privada 
Vigência - Julho 2011

PRESIDÊNCIA

DIRETOR
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UF 1

Obs.: As filiais respondem funcionalmente às Diretorias das respectivas áreas.
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ESTADO 6 (UF 6) ESTADO 7 (UF 7)ESTADO 4 (UF4)

ESTADO 2 (UF 2) 

JURÍDICO

RH / DP

FINANCEIRO

FATURAMENTO

CONTROLADORIA

COMPRAS

TI
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(Cond. e Residências)
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OPERACIONAL 

GESTÃO DE 
CONTRATOS

ESCOLTA             

 PROTEÇÃO EXECUTIVA

GERÊNCIA REGIONAL SP
(São Paulo / Mun. 2 / Mun. 3)

GERÊNCIA REGIONAL 
(UF 2/ UF 3 / UF 4)

André Araújo

GERÊNCIA  REGIONAL 
(UF 5/ UF 6 / UF 7)

GERÊNCIA REGIONAL 
(UF 2/ UF 3/ UF 4)

GERÊNCIA REGIONAL 
(UF 5 /UF 6/ UF 7)
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VIGILÂNCIA

 PORTARIA

GERÊNCIA REGIONAL 
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ARMAMENTO

 SINDICÂNCIA

JURÍDICO COMERCIAL / 
LICITAÇÕES

OPERAÇÕES 
(Empresas e Bancos)

 
 

Ilustração 4 - Organograma do grupo Proteção Privada 
  

 A cúpula da empresa é formada por um presidente (proprietário da empresa), um vice-

presidente (sócio-executivo) e três diretores: um responsável pela área administrativa de todo 

o grupo e pela gestão dos serviços de segurança eletrônica e limpeza; outro que responde pela 

área comercial; e um último diretor responsável pela área operacional dos serviços de 

segurança privada e portaria. Os contratos de prestação de serviços são firmados pela diretoria 

comercial, que conta com pessoal encarregado de avaliar pedidos de serviços, fazer propostas, 

assessorar a confecção de contratos e gerenciar a conta dos clientes: emissão de fatura, 

controle de pagamentos, etc. A diretoria operacional é a mais robusta da empresa, sendo 

responsável pela implantação, supervisão e execução dos serviços de segurança pessoal 

privada (divisão de proteção executiva), escolta armada (divisão de escolta), vigilância 

patrimonial e portaria. As operações nos 07 Estados onde a Proteção Privada atua são 

coordenadas por três gerentes, um dos quais exclusivamente responsável pela prestação de 
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serviços no estado de São Paulo. A gerência paulista é a maior de todas, subdividindo-se em 

07 departamentos: portaria, administrativo da área de vigilância, qualidade, armamento, 

sindicância, operações em condomínios e residências e operações em empresas e bancos. Essa 

subdivisão do departamento de operações em dois é explicada pelo fato de os principais 

clientes da Proteção Privada serem bancos e empresas, como mostra o gráfico 8.  

 

 

Empresas e 
Indústria

31%

Banco
41%

Outros
8%

Redes 
Comerciais e 

Shoppings
10%

Condomínios 
e residências

10%

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada  

Gráfico 8 - Carteira de Clientes da Proteção Privada - % de vigilantes por cliente 
 

 Os bancos privados respondem por 41% dos vigilantes empregados e as empresas e 

indústrias por 31%. Empatados em terceiro lugar vêm os condomínios e residências e as redes 

comerciais e shoppings, cada grupo alocando 10% dos vigilantes. Por último está a categoria 

outros, que engloba vigilantes que trabalham em órgãos públicos, na sede da empresa e 

pessoal da reserva técnica. Interessante notar que 99% dos vigilantes da empresa atuam no 

setor privado, característica que distingue a Proteção Privada de outras concorrentes.   

 

5.3.2 Os contratos estudados 

 Dos quatro contratos de prestação de serviços escolhidos para o estudo, três 

transcendiam a grande São Paulo: Banco Mendes, Banco Gales e Sato Atacadista. Todavia, a 

pesquisa concentrou-se somente na prestação de serviços realizada nessa região. Os dois 

contratos de vigilância bancária estudados são os principais contratos da Proteção Privada 

para o setor financeiro. O contrato com o Banco Mendes é um dos mais antigos da empresa, 

remontando à década de 1980. A empresa é a principal prestadora de serviços de segurança do 

grupo Mendes. Das 1.031 agências e postos de Pronto Atendimento Bancário (PABs) 

localizados na grande São Paulo, 414 eram vigiadas por funcionários da Proteção Privada. No 
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interior do Estado, 191 das 915 agências e PABs do Mendes estavam sob a responsabilidade 

da Proteção Privada. A empresa também é responsável pela proteção dos prédios 

administrativos do Grupo.  

    O contrato com o Banco Gales na grande São Paulo é mais recente e menor. A 

Proteção Privada presta serviços para o Gales desde 2007, mas antes já havia trabalhado para 

agências de bancos que hoje fazem parte do grupo Gales. Em novembro de 2001, o grupo 

possuía 863 agências e PABs espalhados pela grande São Paulo, 172 dos quais sob a guarda 

de vigilantes da Proteção Privada. Diferentemente do Banco Mendes, o Banco Gales possuía 

mais agências no interior do que na grande São Paulo: 1.083 agências e PABs, sendo que 120 

tinham contrato com a Proteção Privada. Segundo o vice-presidente da Proteção Privada, a 

empresa também era a principal prestadora de serviços de vigilância do grupo Gales.   

 A Proteção Privada também se destaca na prestação de serviços de vigilância 

patrimonial para as redes comerciais escolhidas para o estudo. A empresa presta serviços na 

sede administrativa do Sato Atacadista e em todas as suas 26 lojas existentes no estado de São 

Paulo: 11 localizadas na grande São Paulo e 15 no interior do Estado. O contrato de prestação 

de serviços para o Sato Atacadista é o mais recente dentre os estudados, tendo sido firmado 

em 01 de março de 2011.  

 Já o contrato de prestação de serviços de vigilância patrimonial para a Rede Berguer é 

mais antigo. O contrato foi assinado em 2004 e é o único, dentre os estudados, cuja cobertura 

é restrita à grande São Paulo. A Proteção Privada presta serviços em 34 das 44 lojas da rede, 

além de garantir a segurança da sede administrativa da empresa e de seus dois Centros de 

Distribuição (CDs) de mercadorias. A tabela 7 resume as informações mais gerais sobre os 

casos estudados, dando uma idéia da importância e da dimensão dos contratos para a Proteção 

Privada e para os clientes. 

 

Tabela 7 - Informações dos contratos estudados – Grande São Paulo, 11/2011 
 

  
Banco 

Mendes* 
Banco 
Gales* 

Sato 
Atacadista 

Rede 
Berguer 

Início do contrato 1980 2007 2011 2004 

N° de postos existentes no cliente* 1.031 863 12 47 

N° de postos sob contrato 414 172 12 37 

N° de profissionais contratados 959 416 87 69 

N° de profissionais por posto 2,32 2,42 7,25 1,86 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados da Proteção Privada, Banco Central do Brasil e 
redes comerciais estudadas.  
* Inclui somente agências e PABs. 

 



 108

 Como mostram os dados da tabela 7, há grandes diferenças operacionais entre os 

contratos estudados. Como as instituições financeiras têm grande capilaridade e estão 

obrigadas a manter sistemas de segurança com vigilantes, elas são inevitavelmente grandes 

demandantes de serviços de vigilância patrimonial. Mas as instituições financeiras também 

encontram muito mais dificuldades do que as redes comerciais para manter contrato com um 

único provedor de segurança. Assim, embora a Proteção Privada tenha uma grande 

quantidade de postos sob contrato e seja a principal prestadora de serviços de vigilância 

patrimonial para as unidades dos bancos Mendes e Gales, na grande São Paulo ela presta 

serviços somente para 40 e 20% dessas unidades, respectivamente. Esse percentual atinge 

100% no caso dos postos existentes no Sato Atacadista e 79% no caso da Rede Berguer49.  

 Os dados da tabela 7 também mostram que há diferenças significativas quando se 

considera o número de vigilantes por posto contratado. Os contratos com os bancos têm uma 

taxa de vigilantes por posto contratado que é muito parecida (2,32 para o Banco Mendes e 

2,42 para o Banco Gales), algo que está relacionado ao fato de a Polícia Federal exigir que 

bancos mantenham ao menos dois vigilantes por agência/PAB, número que tende a ser maior 

em agências com mais de um piso ou com grandes dimensões50. A inexistência de regulação 

semelhante para outras áreas é uma das razões pela qual há diferenças consideráveis entre o 

número de vigilantes por posto entre os bancos e redes comerciais e também entre as redes: 

1,86 para a Rede Berguer e 7,25 para o Sato Atacadista. A diferença entre as redes comerciais 

estudadas também pode ser atribuída às escalas de trabalho em vigor nos dois contratos e a 

particularidades operacionais e nível de segurança desejado pelos dois clientes. 

                                                 
49 A quantidade de postos das Lojas Berguer onde a Proteção Privada atua só não é maior porque a rede possui 

algumas lojas situadas dentro de shoppings centers, locais onde geralmente já há esquemas de proteção 
privada sob o patrocínio do próprio shopping. 

50 O número de vigilantes empregados em cada agência deve constar no plano de segurança, documento cujas 
diretrizes são definidas na Lei 7.102 e normas adjacentes. O plano é formulado pelos bancos e submetido à 
aprovação da Polícia Federal, que tem poder de decidir se o número de vigilantes constante no plano é 
adequado ao perfil da agência ou PAB.   
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6 A CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 

 

 

6.1 Os Controles da Ação 

 

6.1.1 Definição e comunicação de comportamentos desejados  

 Como todas as organizações, empresas de segurança privada estruturam sistemas de 

controle interno para assegurar que seus funcionários se comportem de determinado modo. 

Definir e comunicar aos vigilantes o modo como eles devem se comportar é condição para a 

estruturação de um sistema de controle interno e fator decisivo para o seu grau de alinhamento 

em relação às regras e expectativas públicas que recaem sobre a prestação de serviços de 

segurança privada. A ausência de diretrizes ou regras de comportamento emitidas pela 

empresa torna o sistema de controle interno virtualmente inoperante, já que não se pode 

supervisionar, punir, premiar, treinar, equipar e recrutar/selecionar adequadamente 

funcionários sem que se saiba o que eles devem (e não devem) fazer. As mensagens geradas 

pela empresa em relação ao modo como vigilantes devem se comportar também determinam o 

grau de alinhamento dos sistemas de controle interno às regras públicas. Como assinalado no 

capítulo 2, sistemas de controle interno são passivos e empresas de segurança privada podem 

usá-los para obter comportamentos congruentes ou conflitantes com as normas públicas. 

Assim, para avaliar o grau de alinhamento dos sistemas de controle interno é fundamental 

identificar quais os comportamentos que as empresas de segurança esperam de seus 

vigilantes.   

 A Proteção Privada contava com expedientes administrativos formais para definir e 

comunicar aos vigilantes alocados nos contratos estudados quais comportamentos eles 

deveriam adotar. A comunicação dos comportamentos desejados ocorria por meio de 

“manuais de normas e procedimentos operacionais”. Nos contratos com os bancos Mendes e 

Gales, esses manuais eram emitidos pelos próprios bancos e disponibilizados para todos os 

vigilantes. À Proteção Privada competia apenas assegurar que as normas de conduta contidas 

nos manuais dos bancos fossem cumpridas.  Para os vigilantes alocados nos contratos com a 

Rede Berguer e Sato Atacadista, os manuais de normas e procedimentos eram confeccionados 

pela Proteção Privada. A emissão desse tipo de documento era parte da política da qualidade 

da empresa, implantada progressivamente a partir da criação do Departamento da Qualidade, 

em junho de 2005. A criação desse órgão marcou o início de um processo de 
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profissionalização que levaria à obtenção da certificação NBR ISO 9001:200051, em setembro 

de 2006, e a criação de uma política focada na normatização de procedimentos, 

monitoramento de serviços e capacitação contínua de funcionários, como ficará claro mais 

adiante. Segundo essa política, um das exigências para a implantação de postos de serviços é a 

confecção e emissão de procedimentos operacionais de acordo com o tipo de posto. Todos os 

vigilantes do Sato Atacadista e cerca de 60% dos profissionais de segurança privada que 

trabalhavam na Rede Berguer dispunham de manuais de normas e procedimentos para 

orientar suas condutas. A diferença entre esses dois casos ocorria porque o contrato com a 

Rede Berguer havia sido firmado antes da implantação da política da qualidade, que ainda 

tinha um passivo a ser eliminado em relação à normatização de postos de serviços - 15% dos 

vigilantes da empresa ainda trabalhavam em postos sem normatização.  

 Apesar de a grande maioria dos vigilantes dos contratos estudados disporem de 

manuais de normas e procedimentos orientando suas condutas, o grau de estruturação desses 

manuais era distinto. Os manuais mais estruturados para controlar a interação dos vigilantes 

com o público eram os das redes comerciais. Os menos estruturados eram os dos bancos. A 

quantidade de parágrafos contida nos manuais, mostrada na tabela 8, dá uma idéia do quão 

desenvolvido eram as normas de conduta dos casos analisados. O Banco Mendes não aparece 

na tabela porque o banco não permitiu o acesso aos manuais confeccionados para suas 

agências. Todavia, o coordenador operacional do contrato com o Banco Mendes assegurou 

que o manual de normas e procedimentos deste banco era muito semelhante ao do Banco 

Gales. A Rede Berguer aparece duas vezes na tabela porque o contrato para esse cliente 

continha manuais de dois tipos, um para as lojas da rede comercial e outro para os seus dois 

Centros de Distribuição (C.D.) de mercadorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 A sigla ISO se refere à International Organization for Standardization, organização não-governamental 

fundada em 1947, em Genebra, com o objetivo de promover a normatização de produtos e serviços para que a 
qualidade dos mesmos seja continuamente melhorada. A norma internacional ISO 9001:2000 fornece 
requisitos para a gestão da qualidade de organizações em geral, qualquer que seja sua natureza, tipo ou 
dimensão. A certificação indica que a organização possui um sistema de gestão da qualidade voltado para a 
melhoria contínua dos processos internos, capacitação dos colaboradores, monitoramento do ambiente de 
trabalho e verificação da satisfação de clientes, colaboradores e fornecedores. Para mais informações, ver 
http://www.iso.org/iso/home.html. Acesso em 09 de dezembro de 2011.  

 

http://www.iso.org/iso/home.html
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Tabela 8 - Quantidade de parágrafos dos manuais de normas e procedimentos 
 

Temas Tratados 
Banco Gales 

Berguer –  
C.D. 

Berguer –      
Lojas 

Sato Atacadista – 
Lojas 

N° % N° % N° % N° % 

Relação com o público 03 6,25 63 59,43 46 56,10 37 40,22 

Procedimentos de segurança 29 60,42 36 33,96 29 35,37 48 52,17 

Relação com a organização 08 16,67 05 4,72 05 6,10 05 5,43 

Postura e Aparência 08 16,67 02 1,89 02 2,44 02 2,17 

Total 48 100,00 106 100,00 82 100,00 92 100,00 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada 

  

 O manual de normas e procedimentos do Banco Gales era consideravelmente menor 

do que os manuais das redes comerciais. Ele era formado por 48 parágrafos, ao passo que os 

manuais dos Centros de Distribuição da Berguer eram constituídos por 106 e os das lojas 

Berguer e Sato Atacadista por 82 e 92 parágrafos, respectivamente. Essa diferença entre o 

Banco Gales e as redes comerciais estava diretamente relacionada ao fato de os manuais de 

normas e procedimentos das redes comerciais serem confeccionados pela própria Proteção 

Privada, que fazia constar em todos os seus manuais um código de conduta genérico (ver 

análise desse código mais adiante). Além desse código de conduta, os manuais das redes 

comerciais também eram formados por normas específicas que procuravam direcionar o 

comportamento dos vigilantes de acordo com os interesses dos clientes e as particularidades 

de cada posto.   

 Como mostra a tabela 8, havia diferenças significativas na ênfase dada pelos manuais 

às normas de conduta voltadas para estruturar a relação dos vigilantes com o público. Nos 

manuais da Rede Berguer, mais da metade dos parágrafos continha diretrizes tratando deste 

tema. A parte genérica do manual trazia regras gerais sobre como os vigilantes deveriam 

interagir com o público52, enquanto a parte específica continha procedimentos detalhados de 

como os vigilantes deveriam realizar o controle de entrada e saída de funcionários, 

fornecedores de mercadorias, prestadores de serviços, agentes públicos e clientes da Rede 

Berguer. No contrato com o Sato Atacadista, os vigilantes não eram incumbidos de realizar 

diretamente o controle de entrada e saída de pessoas das lojas, razão pela qual o manual deste 

contrato dava menos ênfase à relação dos vigilantes com o público do que o manual da Rede 

Berguer. Ainda sim, o manual das lojas Sato Atacadista era muito mais estruturado do que o 

dos bancos no que diz respeito ao modo como os vigilantes deveriam interagir com o público.  

                                                 
52 Exemplos dessas regras são: “proceder de forma cordial para evitar discussões”, “nunca se esquecer de 

cumprimentar todas as pessoas”, “jamais revidar qualquer tipo de provocação”, etc. 
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 No caso específico do Banco Gales, havia apenas três diretrizes tratando da interação 

potencial ou direta entre vigilantes e o público53. Segundo o coordenador operacional do 

contrato com o Banco Mendes, o manual de normas e procedimentos deste cliente também 

dava pouca ênfase à relação dos vigilantes com o público. Esse manual também não sofreu 

nenhuma mudança após os desvios de conduta ocorridos em 2009 e 2010, contrariando as 

expectativas de que os custos reputacionais e processuais impostos pela mídia e pelo 

judiciário ao Banco Mendes e à Proteção Privada pudessem ter tornado esse mecanismo de 

controle mais estruturado. Vale notar ainda que a pouca ênfase dada pelos manuais de normas 

e procedimentos do Banco Mendes e do Banco Gales à interação dos vigilantes com o público 

contrasta fortemente com a realidade operacional dos postos de vigilância bancária, que 

exigem interação freqüente e potencialmente conflituosa entre os cidadãos usuários das 

agências e os vigilantes que operam a porta giratória detectora de metais. Essa é uma das 

razões pela qual as normas públicas e os cursos de formação de vigilantes detalham quais 

procedimentos os vigilantes devem adotar ao realizar a abordagem de cidadãos durante a 

triagem na porta giratória. Nenhum desses procedimentos era incorporado e reafirmado pelos 

manuais de normas e procedimentos dos bancos54, configurando assim uma situação de baixo 

grau de estruturação.  

 Se as diferenças mais fundamentais em relação à estruturação das condutas desejadas 

dos vigilantes eram entre bancos e redes comerciais, no que diz respeito ao grau de 

alinhamento dessas condutas às regras e expectativas públicas as diferenças mais importantes 

ocorriam entre a Rede Berguer e os demais casos, como já era esperado. O que não era 

esperado era a permanência dessas diferenças mesmo após as ações judiciais movidas contra a 

Rede Berguer. Os códigos de conduta que orientavam os vigilantes do Banco Gales e do 

Banco Mendes estavam alinhados com o preceito segundo qual o vigilante deve se portar com 

urbanidade, civilidade e cortesia frente ao público. É o que transparece numa das diretrizes do 

código de conduta do Banco Gales, que estabelece como um dos deveres do vigilante “ser 

cortês e respeitar os funcionários do Banco e o público”. Já nos contratos com o Sato 

Atacadista, a atuação dos vigilantes se resumia basicamente a acompanhar a chegada de 

mercadorias e realizar a vigilância do estacionamento da loja, único local onde havia a 

possibilidade de interação com o público. As normas tratando dessa interação davam 

diretrizes sobre como os vigilantes deveriam orientar motociclistas sobre o uso do 

                                                 
53 Essas diretrizes eram: “ser cortês e respeitar os funcionários do Banco e o público”; “não permitir a 

aglomeração de pessoas em torno do seu posto”; e “é proibido manter conversação desnecessária com 
vigilantes, funcionários e clientes” 

54  Sobre esses procedimentos, ver nota de rodapé 40.   



 113

estacionamento, como proceder em casos de furto, janelas de veículos abertas e pessoas em 

atitude suspeita. Neste último caso, a orientação contida no manual era para que o vigilante se 

fizesse apenas presente e comunicasse a situação ao responsável pela segurança da unidade, 

atitude alinhada com os princípios de prevenção, ostensividade e proatividade previstos nas 

normas públicas que regulam prestação de serviços de segurança privada no Brasil.  

 Situação diversa ocorria no contrato com a Rede Berguer. Como esperado, os manuais 

de normas e procedimentos desse contrato incumbiam os vigilantes da Proteção Privada de 

realizarem revistas nos Centros de Distribuição da Berguer que eram conflitantes com 

princípios de direitos humanos55. As revistas eram parte de um procedimento extremamente 

rigoroso de controle de saída de funcionários. Segundo consta nos manuais de normas e 

procedimentos da Rede Berguer, os vigilantes deveriam realizar revistas quando funcionários 

saíssem do setor de armazenamento de mercadorias (intervalo de descanso, almoço e final do 

expediente) e da empresa (final do expediente). Na saída do setor de armazenamento, 

vigilantes do sexo masculino e feminino deveriam realizar buscas pessoais, com apalpamento 

do corpo, em funcionários do mesmo sexo. Os vigilantes tinham à disposição detectores de 

metais portáveis, mas segundo o coordenador operacional desse contrato, o equipamento não 

dispensava a busca pessoal com apalpamento do corpo. No final do turno de trabalho, as 

revistas tinham que ser executadas em duas etapas. Na primeira, os vigilantes da Proteção 

Privada realizavam revistas nos corpos de todos os funcionários que deixavam a área de 

armazenamento de mercadorias. Após essa primeira revista, os funcionários passavam por 

uma catraca equipada com detector de metal e se dirigiam para a portaria de saída, onde 

acionavam um dispositivo chamado “sorteador”56. Os funcionários sorteados no dispositivo 

dirigiam-se para um vestiário, onde deveriam ser novamente revistados por vigilantes do 

mesmo sexo, que apalpavam o corpo do funcionário e solicitava que meias e calçados fossem 

retirados dos pés e bolsas, carteiras e mochilas abertas para a inspeção de pertences57. 

Segundo o coordenador operacional do contrato com a Rede Berguer, essas revistas vinham 

sendo executadas por determinação do cliente desde o início do contrato de prestação de 

                                                 
55 Revistas também eram realizadas nas lojas Berguer, mas de forma menos invasiva. Segundo os manuais de 

normas e procedimentos das lojas, os vigilantes deveriam realizar revistas em bolsas, sacolas e pertences de 
funcionários quando de sua saída da unidade. Essa prática de revistas é polêmica no âmbito jurídico, mas ela 
vem sendo considerada por muitos magistrados como algo legal. Menos polêmicas são as práticas de revistas 
íntimas que envolvem apalpamento de corpos.  

56 O sorteador é um dispositivo que, uma vez acionado, pode ascender uma luz vermelha ou verde. No caso de a 
luz vermelha se ascender, a pessoa que acionou o dispositivo era submetida à nova revista.    

57 Segundo o manual de normas e procedimentos, “quando determinado pelo responsável pela segurança não 
haverá a utilização do sorteador, sendo que todos os funcionários deverão passar pelo procedimento de 
revista”. 
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serviços, em 2004. Até janeiro de 2012 nenhuma mudança relevante havia sido registrada nos 

procedimentos de revistas, fato que mostra que os processos judiciais movidos por 

funcionários não foram suficientes para que a prática deixasse de ser realizada e o sistema de 

controle interno passasse por um realinhamento.   

 Os fatos aqui expostos indicam diferenças importantes no grau de estruturação e 

alinhamento dos mecanismos por meio dos quais comportamentos desejados eram 

comunicados aos vigilantes. Os bancos Mendes e Gales comunicavam os comportamentos 

esperados dos vigilantes por meio de manuais de normas e procedimentos alinhados às 

normas públicas, mas pouco estruturados para controlar a interação dos vigilantes com o 

público. Situação oposta ocorria no contrato de prestação de serviços para a Rede Berguer, 

cuja maioria (60%) dos vigilantes dispunha de manuais de normas e procedimentos 

estruturados para obter dos vigilantes condutas incompatíveis com as normas públicas que 

regulam a segurança privada no Brasil. Entre esses dois casos situava-se o Sato Atacadista, 

que tinha manuais de normas e procedimentos bem estruturados e alinhados às regras públicas 

e que eram disponibilizados a todos os vigilantes. Os fatos mostram também que o grau de 

estruturação dos manuais de normas e procedimentos do Banco Mendes, e o grau de 

alinhamento do sistema de controle interno dos vigilantes da Rede Berguer, não sofreram 

nenhuma mudança ao longo do tempo, frustrando assim parcialmente as predições iniciais.   

 

6.1.2 Supervisão 

 Independentemente do tipo de comportamento demandado e do modo como as 

empresas de segurança comunicam o que desejam de seus vigilantes, é preciso que haja 

mecanismos e práticas de supervisão capazes de monitorar tais comportamentos e informar às 

empresas se os vigilantes estão agindo conforme o esperado. A pesquisa desses mecanismos e 

práticas nos contratos analisados também revelou diferenças importantes entre os bancos e as 

redes comerciais estudadas. A supervisão realizada nos contratos para bancos era mais 

distante e não havia passado por nenhuma mudança importante nos últimos seis anos. Já a 

supervisão dos vigilantes que atuavam nas redes comerciais havia sofrido mudanças que 

contribuíram para torná-la mais próxima do que a supervisão existente nos contratos com os 

bancos. Essas mudanças e diferenças estavam relacionadas a uma política de supervisão mais 

geral e que transcendia os casos analisados.  

 Até meados de 2005 a supervisão na Proteção Privada era realizada pela área 

operacional. A função era executada pelos supervisores operacionais, que tinham a 
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responsabilidade de realizar o controle de pessoal, o controle da documentação exigida pela 

Polícia Federal, o controle dos equipamentos e o controle dos procedimentos e condutas 

previstas nos manuais de normas e procedimentos. Os supervisores operacionais também 

eram responsáveis por dar apoio aos vigilantes, aos clientes e à coordenação operacional da 

empresa. Essas práticas de supervisão foram suplementadas com a criação do Departamento 

da Qualidade, em junho de 2005. Esse órgão nasceu com a contratação de supervisores e 

inspetores da qualidade que formaram um corpo supervisor responsável pelas tarefa de 

controlar documentos, equipamentos, procedimentos e as atividades desenvolvidas pela 

própria supervisão operacional. A constituição desse corpo supervisor gerou uma duplicidade 

funcional que aumentou o controle da direção operacional da empresa sobre as ações de 

supervisores e vigilantes, fortalecendo o sistema de controle interno da Proteção Privada.  O 

quadro 12 resume as responsabilidades e funções de supervisão atribuídas à área operacional e 

da qualidade.  

 

Responsabili-
dades 

Funções Área 

Apoio aos            
Clientes 

Manter contato com o cliente, representando sua empresa 
Supervisão 
Operacional 

Controle e recolhimento da pesquisa de Satisfação de Cliente 

Captar novas oportunidades ou ameaças nos negócios 

Apoio à 
Coordenação 
Operacional 

Operacionalizar serviço extra e reforços 

Supervisão 
Operacional 

Atuar como especialista em levantamentos técnicos 

Comunicar a empresa oportunidades de redução de custos 

Manter informado a Coordenação/Gerência de todas as áreas 

Apoio aos         
Vigilantes 

Apoiar o efetivo dos postos 

Supervisão 
Operacional 

Acompanhamento de ocorrência 

Relatório de ocorrência 

Atuar em situações emergenciais 

Controle de          
Pessoal 

Controle de férias e coberturas 

Supervisão 
Operacional 

Controle de folgas trabalhadas e convocações 

Controle de entrega de holerite 

Controle de benefícios 

Controle de faltas e atrasos 

Controle da escala de serviço e efetivo 

Controle do recolhimento e assinatura da folha de ponto 

Auxiliar na gestão de pessoal e benefícios 

Controle de 
Documentação 

Controle de CNV 

Supervisão 
Operacional e da 

Qualidade 

Controle de documentação de armas e munições 

Controle de reciclagem 

Controle de crachá 

Manter o controle de documentos de colaboradores de sua área 

Controle de 
Equipamentos 

Inspecionar uniformes Supervisão 
Operacional e da 

Qualidade 
Inspecionar armamento e colete balístico 

Inspecionar rádio, Nextel, viaturas, bastão de ronda, botões de pânico, CFTV, etc. 

Controle de 
Procedimentos 

Garantir a conformidade dos postos aos requisitos contratados 

Supervisão 
Operacional e da 

Qualidade 

Atuar na gestão e manutenção dos procedimentos dos postos 

Controle da apresentação pessoal 

Capacitar os profissionais sob sua responsabilidade 

Controle de relatório do bastão de ronda 
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Controle de normas e procedimentos 

Controle e respostas a não-conformidades 

Controle da 
Supervisão 

Inspecionar a quantidade e última visita da Supervisão Operacional 
Supervisão da 

Qualidade 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada 
 

Quadro 12 - Responsabilidades e funções da supervisão - Proteção Privada, Grande São Paulo  
 

 Essa estrutura de supervisão com funções duplicadas permitiu que a empresa reduzisse 

a amplitude da supervisão (span of control) a um nível abaixo do existente nas grandes 

empresas que atuam na região metropolitana de São Paulo. Como mostra o gráfico 9, em 

nenhum momento do período entre 2007 e 2010 a empresa teve uma proporção de supervisor 

por vigilantes maior do que a média das grandes empresas. No período em questão, a Proteção 

Privada teve uma média de 01 supervisor para cada 75 vigilantes, enquanto as grandes 

empresas que atuam na grande São Paulo tiveram uma média de 01 supervisor para cada 81 

vigilantes. Em outubro de 2011, a amplitude da supervisão da Proteção Privada foi ainda 

menor, alcançando 1:61.   
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Proteção Privada Grandes Empresas Médias Empresas Pequenas Empresas

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada e RAIS/TEM
* pequenas: até 99 vigilantes; médias: entre 100 e 499; grandes: mais de 500  

Gráfico 9 - Span of control da Proteção Privada e do mercado – Grande São Paulo 
  
 Importante notar que a proporção de supervisor por vigilantes nas grandes empresas 

tem sido maior do que a existente nas pequenas e médias. A diferença pode estar mais 

relacionada às particularidades operacionais de empresas de diferentes portes do que ao fato 

de as pequenas e médias empresas manterem uma política de supervisão mais próxima. Como 

grandes empresas possuem maior quantidade de postos de serviços sob contrato, elas 

encontram mais facilidades para otimizar o processo de supervisão mediante a criação de 
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áreas de supervisão sob a responsabilidade de um único supervisor. É o que ocorria na 

Proteção Privada, que distribuía os supervisores levando em consideração não uma amplitude 

de supervisão fixa, mas o tipo de cliente e a localização dos postos de serviços. Segundo o 

gerente operacional da empresa, a supervisão era realizada dentro de áreas geográficas pré-

definidas e de acordo com a classificação dos clientes em três tipos:   

i) condomínios residenciais/residências e shopping centers; 

ii) empresas/indústrias; e  

iii) bancos;  

 Como mostra a tabela 9, a supervisão era mantida mais próxima nos casos dos 

condomínios residenciais/residências e shoppings, que dispunham de uma média de 01 

supervisor para 08 postos no período diurno e 01 para 12 no período noturno. Nas empresas e 

indústrias a supervisão era um pouco mais distante. Havia uma média de 01 supervisor para 

13 postos no período diurno e 01 para 18 no período noturno. Já os bancos eram os clientes 

cuja supervisão encontrava-se mais distante: 01 supervisor para 43 postos. Importante 

observar que os supervisores e inspetores da qualidade não realizavam a supervisão de postos 

bancários, o que indica que a política da qualidade não incidia sobre os bancos.  

 
Tabela 9 - Número de postos e supervisores da Proteção Privada por área - Grande São Paulo 
 

Áreas 
N° de 
Postos 

N° de 
Supervisores 
Operacionais 

N° de Supervisores 
e Inspetores da 

Qualidade 

N° de Postos por 
Supervisor  

Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno 

Condomínios/residências e shoppings 142 08 08 
09 04 

08 12 

Empresas e indústrias 266 12 11 13 18 

Bancos* 694 16 - - - 43 - 

Total 1.102 36 19 09 04 24 48 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada     

* Exclui os prédios administrativos. Como postos noturnos ativos são raros em agências bancárias, quando necessário 
eles são atendidos pelos supervisores que cobrem a área de empresas e indústrias   

 

 Como os casos estudados faziam parte de clientes de diferentes tipos, havia variações 

na forma como a supervisão se estruturava nos casos bancos e redes comerciais. A supervisão 

nos bancos Mendes e Gales era mais distante do que a supervisão realizada nas redes Berguer 

e Sato Atacadista. As diferenças entre os casos eram tanto formais quanto reais. Por contrato, 

os postos de serviços das agências bancárias e PABs dos bancos Mendes e Gales deveriam ser 

visitados ao menos uma vez por semana diuturnamente, enquanto os postos das redes Berguer 

e Sato Atacadista deveriam ser visitados ao menos duas vezes por semana diuturnamente. As 

diferenças eram ainda maiores quando se considera o que realmente ocorria. Segundo os 
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coordenadores operacionais dos casos analisados, a freqüência de visitas estipulada nos 

contratos dificilmente era cumprida. O problema era bastante acentuado para o caso dos 

bancos, cujos supervisores dedicavam mais tempo no apoio à coordenação e aos vigilantes do 

que os supervisores responsáveis pelas redes comerciais estudadas. Essa situação estava 

relacionada a dois fatores: maior dificuldade da empresa em providenciar coberturas para os 

postos de agências bancárias; e a maior incidência relativa de ocorrências que demandavam a 

presença de supervisores para serem registradas e gerenciadas58.  

 O primeiro fator tinha a ver com o tamanho do efetivo e a escala de trabalho dos 

vigilantes alocados nos bancos. Cerca de 1.560 vigilantes prestavam serviços na escala 5x2 

(cinco dias de trabalho por dois de descanso) em agências bancárias e PABs da grande São 

Paulo. Com um efetivo desse tamanho, as faltas inevitavelmente ocorriam e homens 

precisavam ser mobilizados e levados pela supervisão até os postos de serviços. Como 

informou um dos supervisores de bancos, essa mobilização nem sempre ocorria facilmente em 

virtude do fato de vigilantes da reserva não estarem prontamente disponíveis, seja porque já 

estavam alocados em novos contratos que ainda não dispunham de efetivo próprio, seja 

porque se recusavam a trabalhar em escala distinta daquela para qual haviam sido 

inicialmente contratados. Entre janeiro de 2010 e outubro de 2011, por exemplo, foram 

registrados 257 casos de recusa de posto na empresa, 2/3 dos quais envolvendo vigilantes da 

reserva técnica (171 recusas).  

 Supervisores de bancos também perdiam muito tempo atendendo ocorrências de maior 

gravidade e que precisavam ser investigadas pela empresa. Como mostra o gráfico 10, que 

apresenta dados de ocorrências registradas no segundo quadrimestre de 2011, os bancos eram 

as maiores vítimas de roubos, tentativas de roubos e disparos de armas de fogo, ocorrências 

que precisavam ser apuradas pela empresa e investigadas pela polícia. Isso demandava tempo 

da supervisão operacional, que precisava se deslocar até os locais das ocorrências, coletar 

depoimentos, checar equipamentos, elaborar relatórios, acompanhar vigilantes até a delegacia 

e colaborar com a polícia. Assim, tempo precioso deixava de ser gasto com tarefas de 

                                                 
58 Quando acompanhava um dos treinamentos ministrados pelo banco Gales, o instrutor mencionou que 

vigilantes deveriam registrar todas as ocorrências e reportá-las semanalmente ao supervisor. Assim que a 
instrução foi dada, houve uma agitação na sala e reclames gerais de que o supervisor não passava no posto 
com essa freqüência. Um dos vigilantes chegou a dizer que seu supervisor não passava no posto há quase seis 
meses. No intervalo do treinamento, vários dos vigilantes com quem conversei relataram que a supervisão 
raramente passava semanalmente. A visita mais freqüente era mensal e não semanal. Na melhor das hipóteses, 
as visitas ocorriam quinzenalmente. Em conversas posteriores, os coordenadores operacionais acabaram 
reconhecendo que a supervisão dificilmente conseguia visitar os postos com a freqüência estipulada em 
contrato em virtude da necessidade de providenciar coberturas e atender ocorrências.       
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supervisão propriamente ditas, especialmente o controle dos comportamentos e 

procedimentos previstos nos manuais de normas e procedimentos.  
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Gráfico 10 - Ocorrências no 2° quadrimestre de 2011 - Proteção Privada, Grande São Paulo 
 

 A supervisão dos vigilantes que atuavam nos bancos poderia ser mais próxima caso as 

câmeras existentes na grande maioria das agências fossem usadas para supervisionar o 

comportamento desses profissionais. Todavia, isso não ocorria. Segundo os coordenadores 

operacionais responsáveis pelos contratos com os bancos Mendes e Gales, as câmeras 

pertenciam aos bancos e a Proteção Privada não tinha nenhuma ingerência sobre o 

monitoramento realizado. Os bancos também não usavam as câmeras com esse propósito, 

conforme relatou o instrutor de treinamento do Banco Gales e uma das gestoras da 

superintendência corporativa do Banco Mendes. O Gales realizava o monitoramento em 

tempo real das agências somente em situações excepcionais, caso das ocorrências de assalto e 

triagem de pessoas que não podiam adentrar na agência através da porta giratória: cadeirantes, 

pessoas com marca-passo, autoridades policias que portam armas, etc. Para essas situações, 

um código era ativado e a central de monitoramento da Superintendência de Segurança 

Corporativa do Banco Gales acompanhava em tempo real a conduta da equipe de segurança e 

do gerente de atendimento. Câmeras também estavam disponíveis em muitos dos postos das 

redes Berguer e Sato Atacadista, mas elas eram de propriedade dos clientes, que não as 

usavam com a finalidade de controlar o comportamento dos vigilantes da Proteção Privada. 

De um modo geral, essa não era uma prática comum na empresa.    
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6.1.3 Recompensas e punições 

 Os mecanismos de distribuição de recompensas e punições aos vigilantes que atuavam 

nos contratos estudados eram os mesmos que operavam em todos os contratos da empresa. 

Nenhum dos contratos estudados previa a distribuição de recompensas específicas aos 

vigilantes com bom comportamento. Também não especificavam as situações nas quais 

vigilantes deveriam ser punidos ou recolhidos dos postos e substituídos por outros 

funcionários. Fundamentais para induzir os vigilantes a se comportarem de acordo com os 

interesses da organização, alguns dos mecanismos de distribuição de premiações e punições 

foram aprimorados a partir de meados de 2009. Mas no momento em que a pesquisa foi 

realizada eles ainda operavam com elevado grau de discricionariedade. 

 Segundo a política de incentivo adotada pela Proteção Privada, a distribuição de 

recompensas aos vigilantes que apresentavam bom comportamento poderia ocorrer por meio 

de três mecanismos:    

i. as promoções;  

ii. as bonificações para funcionários que agem com diligência em situações excepcionais; e  

iii. as bonificações previstas no plano de Participação em Lucros e Resultados (PLR);  

 As promoções e bonificações por comportamento diligente eram práticas antigas da 

empresa. As bonificações da PLR eram recentes. As promoções e respectivos aumentos de 

salários não eram dados automaticamente aos vigilantes com maior tempo de empresa e sim 

levando em conta avaliações de desempenho individual. Segundo o diretor operacional da 

Proteção Privada, vigilantes com histórico exemplar de serviços prestados e competência 

comprovada podiam ascender profissionalmente e assumir funções gratificadas, funções de 

supervisão e até mesmo de coordenação operacional. Havia casos desse tipo na empresa, mas, 

como notou o mesmo diretor, eles eram raros. Uma das características da Proteção Privada - e 

de empresas de segurança em geral – era a existência de uma linha de frente extremamente 

robusta. Mais de 80% do pessoal envolvido na operação de serviços de segurança eram 

vigilantes que recebiam o piso da categoria, como evidencia a tabela 10. Todo o efetivo 

alocado nos contratos estudados era formado por vigilantes com esse perfil. Nessas 

circunstâncias, o uso de promoções e gratificações funcionais como forma de incentivar o 

bom comportamento era um recurso bastante limitado.  
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Tabela 10 - Funcionários e política salarial - Proteção Privada, Grande São Paulo (2012/2013) 
 

Cargos Existentes na Proteção Privada 
Funcionários Salário Praticado - R$ 

N° % Piso Gratificação Total 

Vigilante 4.937 81,50 1.024,03 - 1.024,03 

Vigilante/Segurança Pessoal 365 6,03 1.024,03 102,40 1.126,43 

Vigilante/Líder 190 3,14 1.024,03 122,88 1.146,91 

Vigilante/Condutor de Veículos Motorizados 129 2,13 1.024,03 102,40 1.126,43 

Supervisor de Segurança 101 1,67 2.427,01 - 2.427,01 

Vigilante/Escolta Armada 89 1,47 1.136,54 - 1.136,54 

Vigilante/Monitor de Segurança Eletrônica 79 1,30 1.024,03 51,20 1.075,23 

Vigilante Operador de Monit. Eletrônico 42 0,69 1.687,36 - 1.687,36 

Vigilante/Brigadista * 42 0,69 1.024,03 307,21 1.331,24 

Vigilante Condutor de Animais 37 0,61 1.024,03 102,40 1.126,43 

Inspetor de Segurança 24 0,40 1.485,05 - 1.485,05 

Coordenador Operacional de Segurança ** 15 0,33 4.582,33 - 4.582,33 

Gerente Operacional de Segurança 05 0,08 6.707,84 - 6.707,84 

Vigilante em Regime de Tempo Parcial * 03 0,05 837,34 - 837,34 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada 

* Remuneração acima da prevista em convenção coletiva; ** cargo não previsto em convenção coletiva; 

 

  A distribuição de recompensas por ações diligentes em situações excepcionais era 

outro mecanismo de incentivo que a empresa lançava mão para obter comportamentos 

desejados. Quando um vigilante contribuía para a prevenção de um crime, repelia um assalto, 

protegia a integridade física de uma pessoa e/ou se comportava com bravura e 

profissionalismo, a empresa tinha como política conceder um 14° salário ao vigilante. A 

política era antiga e válida para todos os contratos da empresa, mas operava com baixo grau 

de institucionalização. As regras e condições relativas à concessão do bônus salarial não 

estavam formalizadas. Na verdade, a concessão do prêmio dependia do julgamento 

discricionário da direção da empresa em reconhecer que determinada ação merecia ser 

recompensada. A política não funcionava, portanto, com base em regras estruturadas, claras e 

disseminadas. 

  Mecanismo de premiação mais amplo e estruturado era o plano de Participação em 

Lucros e Resultados (PLR). A PLR era resultado de um acordo coletivo firmado em julho de 

2009 entre o sindicato que representa as empresas de segurança privada do estado de São 

Paulo (SESVESP) e a federação dos vigilantes (FETRAVESP). O programa foi inicialmente 

adotado por 77 empresas, uma das quais a Proteção Privada. Ele previa uma bonificação aos 

vigilantes no valor de 25% do piso salarial da categoria. A bonificação só era concedida caso 

a empresa tivesse obtido resultados contábeis positivos no período de 12 meses em que a 

apuração ocorria. O valor integral de 25% do piso era dado aos vigilantes que não haviam 

cometido nenhum dos desvios descritos no quadro 13, que implicavam em perdas 

cumulativas.  
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Ocorrências Punições (perdas acumuladas) 

Falta injustificada 25% na primeira; 35% na segunda e 40% na terceira 

Falta justificada 15% na segunda; 20% na terceira e 35% na quarta e 40% na quinta 

Falta abonada 33% na terceira; 33% na quarta; 34% na quinta 

Advertência 5% por advertência escrita 

Suspensão 50% por suspensão escrita 

Empregado sem CNV 10% por dia constatado; 20% por autuação da Polícia Federal 

Envolvimento em ato ilegal Exclusão da PLR 

Pontualidade 4% por cada atraso de 20 min. (mais do que 20 min. computa falta) 

Recolhimento de posto 25% para o primeiro; 50% para o segundo; e perda do PLR no terceiro 

Apresentação/uniforme pessoal 4% por ocorrência constatada 

Normas e procedimentos do posto 5% por ocorrência constatada 

Cursos de reciclagem/treinamento 25% por evento que deixar de comparecer (exceto quando de folga) 
 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados no PLR N° 001/2009 - SESVESP/FETRAVESP 
 

* Valor pago de 25% do Piso Salarial do vigilante vigente no último mês de apuração do período de 12 meses 
 

Quadro 13 - Ocorrências e punições previstas no PLR 
 

 O grau de discricionariedade para a distribuição da recompensa prevista na PLR era 

bem menor do que o existente para a concessão da bonificação por comportamentos 

diligentes. Mas ela existia em doses consideráveis. As ocorrências que geram advertência, 

suspensão e violações de normas e procedimentos não estão definidas na PLR. A 

discricionariedade seria reduzida caso as empresas de segurança definissem formalmente 

quais desvios violam as normas do posto e quais geram advertências e suspensões, mas não 

era o que ocorria na Proteção Privada. Os manuais de normas e procedimentos da empresa 

traziam os deveres e as proibições do corpo de segurança, mas não definiam as punições 

aplicáveis aos comportamentos proibidos. Os manuais não traziam nem mesmo os critérios 

segundo os quais punições deveriam ser aplicadas, como, por exemplo, atualidade, unicidade 

e proporcionalidade. Na ausência dessas definições, as punições eram distribuídas de acordo 

com o entendimento discricionário dos supervisores e coordenadores operacionais. As 

consequências desse baixo grau de estruturação na forma como punições eram distribuídas 

podem ser visualizadas no gráfico 11, que mostra os desvios e respectivas punições aplicadas 

aos vigilantes da Proteção Privada no período entre janeiro de 2010 e outubro de 2011.   
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Gráfico 11 - Desvios e punições na Proteção Privada – Grande São Paulo (01/2010 a 10/2011) 

  

 Como é possível observar no gráfico 11, um mesmo desvio podia render punições de 

diferentes tipos.  Do total de “recusas de postos” ocorridas entre janeiro de 2010 e outubro de 

2011, por exemplo, 12% foram punidas com advertências verbais, 23% com advertências 

escritas, 35% com suspensão de 01 dia, 18% com suspensão de 03 dias e 13% com suspensão 

de 05 dias. Esses dados sugerem que o sistema disciplinar da Proteção Privada operava com 

elevado grau de arbitrariedade. 

 O elevado grau de arbitrariedade presente na distribuição de punições tendia a ser 

menor quando os desvios de conduta cometidos envolviam ilícitos penais ou ações/omissões 

com repercussão sobre o patrimônio da Proteção Privada e/ou clientes: violações de sigilo, 

comportamento inadequado em assaltos, envolvimento em crimes contra a empresa e/ou 

cliente, etc. Para desvios dessa natureza, a empresa costumava realizar procedimento 

investigativo, que é uma exigência da própria legislação para os casos que configuram crime. 

Segundo o art. 119, inciso II, da Portaria 387/2006-DG/DPF, as empresas de segurança 

privada devem apurar em procedimento interno a ocorrência de ilícitos penais envolvendo 

seus vigilantes e encaminhar o resultado da apuração, juntamente com cópias do boletim de 

ocorrência, à Polícia Federal para conhecimento e difusão às empresas de segurança privada 

em nível nacional. Desde 2006, a Proteção Privada mantinha um departamento especializado 

na realização desse tipo de procedimento, o Departamento de Sindicância, que era gerenciado 

por um advogado incumbido de apurar responsabilidades, indicar punições e resguardar a 
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empresa de eventuais processos na justiça por danos morais ou materiais ocasionados pelo 

comportamento criminoso, negligente, imprudente ou inadequado de seus vigilantes. Embora 

a existência desse departamento implicasse num menor grau de arbitrariedade na forma como 

punições eram distribuídas, grande margem de discricionariedade continuava permeando todo 

o processo investigativo, que não era conduzido com base num protocolo formal contendo 

regras relativas a prazos para o encerramento de apurações, direito à defesa dos acusados e os 

tipos de desvios que rendem demissões por justa causa ou punições disciplinares de outro 

tipo.  

 Os dados sobre as punições aplicadas também apontavam que, de um modo geral, o 

disciplinamento realizado pela Proteção Privada era mais rigoroso com os vigilantes que 

contestavam ordens da organização (recusavam assumir postos, apresentavam comportamento 

considerado inadequado perante superiores e descumpriam acordos e ordens), do que com os 

vigilantes que violavam a CLT (faltas, atrasos e auto-regresso), Portaria nº. 387/06-DG/DPF 

(falta na reciclagem, falta da Carteira Nacional de Vigilante/CNV e irregularidade no 

uniforme) e o manual de normas e procedimentos dos postos (falta de postura, displicência, 

desatenção no serviço, descumprimento de normas, disparo de arma indevido, etc.).  
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Gráfico 12 – Rigor do sistema de punição da Proteção Privada – Grande São Paulo (01/2010 a 10/2011) 
  

 Como mostra o gráfico 12, 43% dos desvios referentes à contestação da organização 

eram punidos com suspensões. Desvios em relação à CLT e a principal norma pública que 

regula a segurança privada eram considerados menos graves, rendendo suspensões em 35% e 
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33% dos casos, respectivamente. Os desvios tidos como os de menor gravidade eram os 

relativos ao descumprimento de normas e procedimentos dos postos de serviço, que geravam 

suspensões em 31% dos casos. Esses dados sugerem que os mecanismos de controle da ação 

da Proteção Privada estavam mais orientados para a manutenção da disciplina no interior da 

organização do que para fazer valer o manual de normas e procedimentos dos postos e 

reforçar as normas públicas que regem a prestação de serviços de segurança privada. 

 

6.2 Os Controles de Pessoal 

 

6.2.1 Recrutamento e seleção de pessoal 

 Além dos controles que incidem diretamente sobre o comportamento, empresas de 

segurança privada também podem usar mecanismos de controle de pessoal para tornar mais 

provável que vigilantes se comportem de acordo com os seus interesses. Dentre os 

mecanismos de controle de pessoal que uma empresa pode lançar mão, destaca-se o 

recrutamento e a seleção de pessoal. A escolha de vigilantes em processos efetivamente 

capazes de selecionar pessoas com o perfil requerido pela empresa aumenta a probabilidade 

de as funções de segurança serem desempenhadas de forma satisfatória e sem que haja a 

necessidade de correções por parte dos controles da ação.   

 Os vigilantes que trabalhavam nos contratos estudados haviam sido admitidos após 

passarem pelo mesmo processo de recrutamento e seleção de pessoal pelo qual passavam 

todos os vigilantes patrimoniais da Proteção Privada. Não houve nenhuma mudança nesse 

processo após os graves desvios de conduta ocorridos no Banco Mendes em 2009 e 2010. 

Segundo o responsável pela área de recursos humanos, o processo de recrutamento e seleção 

de pessoal da empresa tem sido basicamente o mesmo ao longo do tempo59. A ilustração 5 

resume esse processo e traz informações estimadas com base no trabalho da equipe de seleção 

no período entre janeiro de 2009 e outubro de 2010.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
59  O funcionário que dirige esse setor trabalhava na Proteção Privada há 18 anos. 
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Ilustração 5 - Fluxograma do processo de recrutamento e seleção de pessoal para as atividades   
de vigilância patrimonial – Grande São Paulo, 01/2009 a 10/2011 

  

 Como mostra a ilustração 5, o processo de recrutamento e seleção de pessoal da 

Proteção Privada ocorria em quatro fases. A primeira era a do recrutamento propriamente 

dito, feito a partir de banco de dados mantido pela empresa e/ou com base no anúncio de 

vagas em jornais de classificados de emprego (principalmente o jornal Páginas Amarelas) e 

escolas de formação de vigilantes confiáveis (especialmente a Escola de Formação de 

Vigilantes Emforvigil)60. A segunda fase realizava uma triagem inicial para eliminar 

candidatos com residência em local distante dos postos de serviços onde havia vagas, que não 

possuíam os requisitos legais exigidos para a profissão e que não tinham disponibilidade para 

trabalhar nos turnos e escalas de trabalho requeridas. A terceira fase consistia na aplicação de 

um teste psicológico simples, utilizado com o objetivo de avaliar se os candidatos tinham 
                                                 
60 Segundo Chiavenato (1981), embora o recrutamento e a seleção de recursos humanos devam ser tomados 

como duas fases de um mesmo processo, há diferenças entre eles. O recrutamento é um conjunto de 
procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro de 
uma organização. Já a seleção é um conjunto de procedimentos e técnicas que visam escolher, entre os 
candidatos recrutados, aqueles que mais se adéquam aos cargos disponíveis na organização. Nesse sentido, 
enquanto o recrutamento é uma atividade de divulgação que é positiva e convidativa, a seleção é uma 
atividade de filtragem e classificação que é obstativa e de escolha.   
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personalidade compatível com a profissão de vigilante: estabilidade emocional, confrontação 

moderada, iniciativa, atenção e capacidade de organização e adaptação61. Por fim, na quarta 

fase do processo o setor operacional da empresa (OP) realizava entrevistas para avaliar se os 

candidatos estavam tecnicamente habilitados para o cargo e antecedentes policiais e judiciais 

checados para garantir que pessoas com passagem pelo sistema de justiça criminal não fossem 

contratadas.  

 Esse processo de seleção e recrutamento de pessoal apresentava um grau de 

estruturação intermediário. O processo não lançava mão de testes formais para mensurar 

habilidades/conhecimentos. Também não eram empregados testes de integridade, atributo de 

grande importância à atividade de vigilância bancária, que desperta o interesse de criminosos 

interessados em cooptar vigilantes para que colaborem com as quadrilhas passando 

informações ou facilitando o acesso de pessoas armadas às agências. Investigações sociais 

junto a vizinhos, familiares e conhecidos pessoais também não faziam parte do processo de 

seleção para a área de vigilância patrimonial. Mas a empresa realizava a checagem de 

antecedentes criminais dos candidatos e empregava procedimentos que efetivamente 

funcionavam como um filtro capaz de eliminar perfis indesejáveis. Estimativas baseadas em 

dados levantados no setor de recursos humanos indicam que a Proteção Privada recrutou uma 

média de 458 candidatos por mês entre janeiro de 2009 e outubro de 2010. Quase 70% desses 

candidatos foram eliminados porque não apresentavam o perfil demandado pela empresa.  

 Entrevista realizada com a psicóloga que conduzia o processo de seleção revelou que 

havia diferenças no perfil dos vigilantes demandados para trabalhar nos bancos e nas redes 

comerciais estudadas. Os contratos com a Rede Berguer e com o Sato Atacadista 

demandavam vigilantes com características semelhantes à média dos vigilantes disponíveis no 

mercado62. Mas para trabalhar no Banco Mendes e no Banco Gales a Proteção Privava dava 

preferência a pessoas menos comunicativas e com pouco tempo de profissão. Segundo o vice-

presidente da empresa, a preferência por vigilantes menos comunicativos era uma demanda 

dos bancos, justificada com base no argumento de que vigilantes com esse perfil teriam 

melhores condições de vigiar as agências com a atenção requerida, pois eram menos 

inclinados a manter conversas desnecessárias com colegas de trabalho e clientes. Já a 

demanda por vigilantes com pouca experiência profissional era uma opção da Proteção 

                                                 
61  O teste aplicado era o Palográfico, muito utilizado por empresas em geral nos processos de seleção de pessoal. 

Também conhecido como PLG, esse teste procura avaliar a personalidade do indivíduo por meio de sua 
expressão gráfica, isto é, com base numa série de traços verticais que os candidatos devem fazer numa folha 
em branco e num determinado espaço de tempo 

62  Sobre o perfil desses vigilantes, ver Lopes (2012). 
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Privada. Essa opção estava relacionada à percepção da empresa de que os vigilantes há mais 

tempo na profissão não gostavam de trabalhar em agências bancárias e, por isso, logo se 

desligavam da empresa. Segundo a psicóloga que conduzia a seleção, isso ocorria porque 

esses vigilantes tinham plena ciência de que os postos de vigilância bancária eram mais 

perigosos e menos vantajosos financeiramente em virtude do fato de pagarem o piso da 

categoria e serem regidos por uma escala de trabalho (cinco dias de trabalho com dois de 

descanso) que não permitia o acúmulo de horas extras e a duplicação da jornada, que podia 

ocorrer em escalas como a 12 x 36 (12 horas de trabalho por 36 de descanso). A fim de 

diminuir a rotatividade da mão de obra alocada em bancos, a empresa priorizava então a 

seleção de profissionais novatos que ainda não conheciam as implicações de se trabalhar em 

agências bancárias.   

 A preferência pelo perfil de profissional descrito acima para a área de vigilância 

bancária também não sofreu nenhuma mudança após os episódios de desvios de conduta 

ocorridos no Banco Mendes e a subseqüente ação dos controles externos via mídia e via 

judiciário.  

 

6.2.2 O treinamento  

 O treinamento é, sem dúvida, o mecanismo de controle de pessoal mais importante 

para fazer com que vigilantes ajam em estrita concordância com padrões estabelecidos. Além 

de passar pelas reciclagens exigidas por lei63, os vigilantes que atuavam nos bancos e nas 

redes comerciais estudadas estavam submetidos a programas de treinamento periódicos que 

eram realizados com o objetivo de prepará-los para agir de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Proteção Privada e pelos clientes. Mas havia diferenças entre os contratos 

no que diz respeito ao tipo de treinamento e o grau de estruturação e alinhamento aos 

princípios e regras que devem nortear a prestação de serviços de segurança privada no Brasil.  

 Os programas existentes para a área de vigilância bancária eram ministrados pelos 

próprios bancos em parceria com a Proteção Privada. Segundo os coordenadores operacionais 

da área de vigilância bancária, o modelo de treinamento em parceria era antigo e comum na 

prestação de serviços para o setor financeiro. Praticamente todos os grandes bancos que atuam 

                                                 
63 De acordo com a Portaria n° 387/2006-DG/DPF, a cada dois anos as empresas de segurança devem 

encaminhar seus funcionários para cursos de reciclagem em escolas de formação de vigilantes autorizadas pela 
Polícia Federal. Na Proteção Privada, todos os vigilantes da empresa faziam as reciclagens em uma das escolas 
de formação de vigilantes mais tradicionais do Brasil: a Emforvigil. A escola atua no mercado de cursos de 
formação de vigilantes desde 1988 e é de propriedade de um conglomerado de empresas de segurança de São 
Paulo, uma das quais a Proteção Privada. Para uma análise da grade curricular dos cursos de formação e 
reciclagem de vigilantes, ver Lopes (2007) 
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no Brasil seguiam esse modelo. Nos contratos estudados, a Proteção Privada cuidava do 

suporte necessário à realização do treinamento: local, convocação dos vigilantes, concessão 

de vale transporte, alimentação e controle de lista de presença. Os bancos eram responsáveis 

pelo treinamento propriamente dito: instrutores, conteúdos e recursos didáticos. O mesmo 

treinamento era ministrado uma vez por ano, mas em diversos encontros realizados aos finais 

de semana com o objetivo de permitir que o maior número possível de vigilantes tivesse a 

oportunidade de participar.  

 Os treinamentos dos vigilantes que atuavam nas redes comerciais estudadas 

obedeciam a modelos e formatos distintos. Eles eram ministrados pela própria Proteção 

Privada e integravam programas que haviam sido formatados ou criados recentemente como 

parte do esforço de profissionalização iniciado com a organização do Departamento da 

Qualidade. Entre janeiro de 2010 e novembro de 2011, os vigilantes da Rede Berguer e do 

Sato Atacadista haviam passado por programas de treinamento de dois tipos: a) os 

treinamentos de implantação e operacionais; e b) os treinamentos pelo Método Lordello. Os 

primeiros existiam na empresa há bastante tempo, mas foram estruturados em programas 

formais somente depois da obtenção da certificação NBR ISO 9001:2000, no segundo 

semestre de 2006. Os treinamentos de implantação visavam integrar os vigilantes nos posto de 

trabalho recém contratados, ao passo que os treinamentos operacionais visavam capacitar, 

orientar, instruir, corrigir e apontar soluções para falhas operacionais que pudessem prejudicar 

o serviço junto aos clientes64. Ambos os treinamentos ocorriam in locu. Já os treinamentos 

Lordello eram ministrados em sala de aula. Consistiam na apresentação de vídeos cursos e na 

aplicação de testes interativos por meio dos quais o aprendizado era avaliado. O material era 

formado por 19 módulos que tratavam de temas pertinentes à área de segurança65. A 

metodologia foi adquirida pela Proteção Privada em julho de 2010 e os treinamentos 

iniciaram-se em setembro daquele ano.    

 A tabela 11 apresenta dados de 2010 e 2011 sobre a quantidade de vigilantes que 

passaram pelos treinamentos mencionados acima e o tempo gasto com os treinamentos 

ministrados nos quatro casos analisados. É possível notar diferenças significativas entre os 

casos. Considerando o tamanho dos contratos e o tempo dos treinamentos, o Sato Atacadista 

foi o cliente que mais recebeu investimentos: média de 683 minutos de treinamento por 
                                                 
64 Os treinamentos operacionais podiam ocorrer em função de mudanças na política da empresa, mudanças na 

legislação, ações corretivas, ações preventivas, reclamações ou solicitações de aprimoramento feitas pelos 
clientes. A maioria desses treinamentos passava por avaliações de eficácia, realizadas por meio de um 
questionário enviado aos clientes para que estes relatassem eventuais melhoras na prestação de serviços no 
prazo entre 30 e 60 dias após o treinamento.  

65  Para relação detalhada dos módulos, ver http://www.metodolordello.com.br/  

http://www.metodolordello.com.br/
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vigilante. Isso está diretamente relacionado ao fato de a política da qualidade estabelecer que 

todos os vigilantes devem ser treinados no momento da implantação de um contrato, que no 

caso do Sato Atacadista ocorreu em março de 201166. Em segundo e terceiro lugar ficaram os 

contratos com a Rede Berguer e com o Banco Gales, que receberam, respectivamente, uma 

média de 475 e 296 minutos de treinamento por vigilante. No período em questão, o contrato 

com a Rede Berguer teve menos vigilantes treinados (72% dos vigilantes do contrato) do que 

o contrato com o Banco Gales (97%). Todavia, os treinamentos ministrados aos vigilantes da 

Rede Berguer foram os mais intensivos dentre os casos analisados. Cada vigilante treinado foi 

instruído em média por 655 minutos, enquanto cada vigilante treinado pelo Banco Gales 

recebeu uma média de 306 minutos de instruções.  

 

Tabela 11 - Treinamentos ministrados nos casos estudados – 
Grande São Paulo 

 

Casos Período 
Vigilantes treinados Tempo de treinamento (min.) 

N° % 
Por vigilante 

treinado 
Por vigilante 
do contrato 

Banco 
Mendes 

2010 380 51,42 267 137 

2011 185 19,29 112 22 

Acumulado 518 54,01 236 127 

Banco 
Gales 

2010 286 81,71 260 212 

2011 188 45,19 259 117 

Acumulado 402 96,63 306 296 

Berguer 

2010 * 18 26,09 307 80 

2011 41 59,42 664 395 

Acumulado 50 72,46 655 475 

Sato 
Atacadista  

2010 - - - - 

2011 123 100,00 483 683 

Acumulado 123 100,00 483 683 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada 
 

* Não contabiliza os treinamentos ministrados pelo Método Lordello em outubro 
e dezembro, pois os dados não estavam disponíveis 

 

 Considerando o contrato como um todo, os vigilantes do Banco Mendes foram os que 

menos receberam treinamento: média de 127 minutos de treinamento por vigilante. Como é 

possível notar na tabela 11, o Mendes foi a organização que menos conseguiu treinar 

vigilantes (menos de 55% do efetivo) e que menos tempo gastou por vigilante treinado (236 

minutos). O desvio de conduta de 2010, que resultou na morte de um cliente e rendeu ao 

Banco Mendes ampla exposição negativa na mídia e à Proteção Privada um pedido de 

reparação de danos na justiça com valor milionário, não provocou nenhuma mudança nessa 

realidade. Como mostra o quadro 14, os treinamentos ministrados por esse banco seguiam um 

                                                 
66 Na verdade, o treinamento estendeu-se para além dos vigilantes efetivamente alocados no Sato, abrangendo 

também vigilantes que atuavam provisoriamente nesse cliente e também vigilantes da reserva técnica. Daí a 
diferença entre os 123 vigilantes treinados e os 87 que efetivamente prestavam serviços no contrato. 
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cronograma previamente definido e que não foi alterado em função do ocorrido. O número de 

vigilantes treinados e o tempo dos treinamentos ministrados antes do desvio foram até 

maiores do que os registrados depois do desvio, contrariando assim a expectativa inicial de 

que a sanção reputacional imposta pela mídia e a ameaça de sanção judicial pudesse ter tido 

impacto sobre esse mecanismo de controle. 

 

Treinamento Data 
N° de Vigilantes 
por Treinamento 

Tempo Médio do 
Treinamento 

Treinamentos 
antes do 
desvio 

Trein. 1 06-Fev-10 179 360 

Trein. 2 27-Fev-10 96 150 

Trein. 3 10-Abr-10 18 240 

Desvio (05-Mai-10) 

Treinamentos 
depois do 

desvio 

Trein. 5 15-Mai-10 53 170 

Trein. 4 12-Jun-10 21 190 

Trein. 6 26-Jun-10 28 180 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada 
 

Quadro 14 - Treinamentos ministrados pelo Banco Mendes antes e após o desvio de conduta de 2010 
 

 Os dados expostos na tabela 11 apontam para a existência de programas de 

treinamento com diferentes graus de estruturação, mas nada diz a respeito do alinhamento 

desses programas às regras públicas. Para iluminar essa dimensão, é preciso analisar o que era 

ensinado aos vigilantes alocados nos contratos estudados. Para a área de vigilância bancária, o 

conteúdo dos treinamentos era muito parecido, conforme relatou o vice-presidente da 

Proteção Privada e os coordenadores operacionais dos contratos estudados. Os treinamentos 

consistiam numa apresentação em data-show proferida por funcionários da área de segurança 

dos bancos, que passavam instruções sobre como os vigilantes deveriam agir em serviço, 

principalmente para não tornar as agências e PABs vulneráveis à ação de criminosos. No 

treinamento que acompanhei para os vigilantes do Banco Gales, a exposição ocorreu em torno 

de três temas abordados com diferentes ênfases:  

• qualidade do atendimento;  

• medidas preventivas; e  

• código de conduta.  

 Refletindo a estruturação do manual de normas e procedimentos confeccionado pelo 

banco, o foco principal do treinamento recaiu sobre os dois últimos temas, isto é, sobre 

medidas preventivas e condutas que os vigilantes deveriam adotar de modo a não expor a 

agência e seus funcionários ao risco de eventuais assaltos. Na parte referente à qualidade do 

atendimento, ênfase foi dada à imagem, postura e educação que o vigilante deveria assumir 
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perante o público. Essa parte do treinamento estava alinhada com o princípio de relações 

públicas na qual os vigilantes devem se pautar, mas pouco voltada para tratar de situações de 

interação conflituosa na porta giratória. Embora na semana anterior à realização do 

treinamento tivesse ocorrido um episódio no qual um vigilante da grande São Paulo atirou 

contra um cliente, após discussão causada pelo travamento da porta giratória, situações de 

conflito desse tipo foram pouco exploradas no treinamento67. A única instrução de como os 

vigilantes deveriam agir diante de usuários irritados por terem sido barrados na porta de 

segurança não foi dada pelo instrutor do Banco Gales e sim pelo coordenador operacional da 

Proteção Privada, presente no treinamento. O coordenador recomendou que, em caso de 

discussão entre vigilante e cliente, um colega de trabalho não envolvido na discussão deveria 

substituir o vigilante responsável pela porta giratória, assumir o controle da situação e acionar 

a gerência da unidade. Nenhuma instrução mais específica sobre como verbalizar, mediar e 

usar a força de maneira proporcional, caso necessário, foi transmitida aos vigilantes. Assim, 

embora não se possa afirmar que o treinamento ministrado pelo banco estava desalinhado em 

relação às normas públicas, pode-se dizer que ele estava mais estruturado para prevenir o 

roubo de agências bancárias do que casos de agressão verbal ou física cometida por vigilantes 

contra cidadãos usuários das agências.  

 Em relação aos treinamentos ministrados pela Proteção Privada, cumpre esclarecer 

que alguns treinamentos tinham conteúdos plenamente alinhados às regras públicas, 

incorporando, reforçando e desenvolvendo procedimentos previstos na Portaria nº. 387/06-

DG/DPF e nos Cursos de Formação de Vigilantes. Era o caso do vídeo do Método Lordello 

sobre “Direitos, deveres e condutas faltosas dos vigilantes no trabalho”, que ensinava como os 

vigilantes deveriam se comportar para não violar as normas públicas que regulam a segurança 

privada, e do vídeo sobre “Uso progressivo da força”, que ensinava técnicas sobre como usar 

a força de maneira escalonada e compatível com princípios de direitos humanos. Não obstante 

a existência desses treinamentos, eles haviam sido pouco utilizados nos contratos com as 

redes comerciais estudadas. Como mostra a tabela 12, treinamentos do primeiro tipo haviam 

sido ministrados somente para oito vigilantes da Rede Berguer (12% do efetivo) e nove 

vigilantes do Sato Atacadista (10% do efetivo). Já os treinamentos sobre uso progressivo da 

força tinham sido dados apenas para seis vigilantes que atuavam no Sato Atacadista (7% do 

efetivo).  

 

                                                 
67  O episódio ocorreu numa agência do Mendes, mas não foi protagonizado por vigilante da Proteção Privada e 

sim por vigilante de outra empresa de segurança que prestava serviço para o banco.  
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Tabela 12 - Treinamentos ministrados nos casos Rede Berguer e Sato Atacadista – Proteção 
Privada, Grande São Paulo 

 

Temas Abordados 

Rede Berguer Sato Atacadista 

Vigilantes 
treinados 

Tempo de 
treinamento (min.) 

Vigilantes 
treinados 

Tempo de 
treinamento (min.) 

N° % Total 
Por 

vigilante 
N° % Total 

Por 
vigilante 

Normas e procedimentos 46 66,67 16.200 352 123 100,00 34.710 282 

Postura comportamental 37 53,62 12.120 328 96 100,00 22.050 230 

Fundamentos da vigilância patrimonial 15 21,74 3.000 200 11 12,64 1.320 120 

Uso progressivo da força - - - - 06 6,90 540 90 

Direitos, deveres e condutas faltosas 08 11,59 480 60 09 10,34 780 87 

Atendimento e relações humanas 08 11,59 960 120 - - - - 

Gestão e supervisão dos serviços - - - - 01 1,15 60 60 

Total geral 50 72,46 32.760 655 123 100,00 59.460 483 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada 
 

 A maioria dos treinamentos ministrados nos contratos estudados foi sobre normas e 

procedimentos dos postos e sobre postura comportamental. Todos os vigilantes do Sato 

Atacadista e mais da metade dos vigilantes da Rede Berguer receberam treinamentos desse 

tipo. Isso indica que os treinamentos foram realizados prioritariamente com o objetivo de 

reforçar as condutas previstas nos manuais de normas e procedimentos desses contratos. 

Como os manuais de normas e procedimentos da Rede Berguer estavam desalinhados em 

relação às normas públicas, por prever a realização de revistas conflitantes com princípio de 

direitos humanos, os treinamentos ministrados aos vigilantes desse contrato também estavam. 

Interessante observar que o Método Lordello de treinamento continha vídeos cursos sobre 

revistas pessoais que desencorajavam veementemente práticas como as adotadas na Rede 

Berguer. Obviamente que nenhum vigilante foi treinado com esse material, cujo conteúdo 

conflitava diretamente com as ações desejadas dos vigilantes. Situação diversa do ponto de 

vista do alinhamento ocorria com os treinamentos dos vigilantes alocados no Sato Atacadista, 

que ofereciam instruções de comportamento condizentes com as regras e expectativas 

públicas associadas à prestação de serviços de segurança privada. 

   

6.2.3 Provisão de recursos  

 Paralelamente à seleção de pessoal e ao treinamento, o desempenho de profissionais 

de segurança privada de acordo com as regras e expectativas públicas também depende da 
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oferta de recursos que permitam aos vigilantes interagirem com o público com elevado grau 

de profissionalismo e respeito à integridade das pessoas policiadas: uniformes e insígnias de 

autoridade e equipamentos para revistas minimamente invasivas e uso progressivo da força. 

As condições relativas a uniformes e uso de armas não-letais eram as mesmas para todos os 

contratos estudados e não sofreram nenhuma alteração nos anos recentes. A única diferença 

entre os casos estudados ocorria em relação à oferta de detectores de metais nos postos de 

serviços onde revistas podiam ser realizadas.  

 Os uniformes são recursos importantes para que os profissionais de segurança privada 

ajam com eficiência e profissionalismo. O caráter ostensivo e simbólico dos uniformes ajuda 

a produzir o efeito dissuasório e preventivo que se espera da segurança privada. Os uniformes 

também são importantes porque permitem a identificação da empresa e do vigilante. Essa 

identificação tem implicações para o controle externo da segurança privada, que para ser 

efetivo depende em grande medida de as empresas e/ou vigilantes poderem ser facilmente 

identificados em caso de desvio de conduta, permitindo assim que sejam denunciados e 

eventualmente responsabilizados68. Os uniformes disponibilizados pela Proteção Privada aos 

vigilantes que trabalhavam nos contratos estudados obedeciam estritamente ao que dispõe a 

legislação brasileira, que regula o tema dos uniformes de maneira minuciosa e rígida. 

Segundo o art. 34 do Decreto nº. 89.056/83, os vigilantes devem exercer suas atividades 

trajando uniformes com o emblema da empresa e plaqueta de identificação que deve conter o 

nome do vigilante, o número da Carteira Nacional de Vigilante (CNV) e fotografia colorida 

em tamanho 3x4. Embora a legislação defina com detalhes a forma como os vigilantes devem 

ser identificados, não há nenhuma exigência sobre as dimensões que a plaqueta de 

identificação deve possuir, nem menção ao fato de ela ter que ser visível a uma distância 

razoável (Lopes, 2007, p. 148-151). Na ausência de normatização a esse respeito, a Proteção 

Privada seguia as demais empresas do setor e oferecia aos vigilantes alocados nos bancos 

Mendes e Gales e nas redes Sato Atacadista e Berguer um crachá simples que pouco favorecia 

a identificação visual do profissional.  

 Armas não-letais também não eram disponibilizadas a nenhum dos vigilantes alocados 

nos contratos estudados. Na verdade, esse recurso não era oferecido a nenhum dos quase oito 

mil vigilantes da Proteção Privada que atuavam no estado de São Paulo. Segundo o vice-

                                                 
68 Entre as forças de segurança pública, a utilização de uniformes com identificação nominal ou numeral é antiga 

e comum em diversas partes do mundo. A polícia britânica começou a utilizar números de identificação nos 
policiais em 1829. Nos Estados Unidos, os policiais são obrigados a utilizar placas ou distintivos desde 
meados do século dezenove (Bayley, 2001, p. 179). No Brasil, o procedimento de identificar os policiais nos 
uniformes também é comum entre as forças de segurança pública ostensivas. 
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presidente da empresa, conversas informais sobre o uso de armas não-letais na área de 

vigilância bancária apareceram no setor de segurança privada após o desvio de conduta 

ocorrido em 2010 que resultou na morte de um cliente do Banco Mendes, mas o debate não 

prosperou. Nem Proteção Privada e nem bancos tomaram a iniciativa de equipar vigilantes 

que trabalham junto à porta giratória com armas não-letais.    

 Já os detectores de metais portáteis, fundamentais para a realização de revistas 

pessoais não violadoras da intimidade das pessoas, eram ofertados tanto para os vigilantes da 

Rede Berguer quanto para os vigilantes das agências bancárias que possuíam porta giratória. 

Em todos os casos, o equipamento era disponibilizado pelos clientes e não pela Proteção 

Privada. Nos bancos estudados, o equipamento era ofertado e utilizado para atender exigência 

da Polícia Federal, que em janeiro de 2007 obrigou os estabelecimentos financeiros que 

utilizam porta de segurança a possuírem detector de metal portátil, a ser utilizado em casos 

excepcionais, quando necessária a revista pessoal69. Exigência parecida não foi criada para 

outros setores onde revistas são sistematicamente utilizadas. Na ausência de regulação dessa 

natureza, a Rede Berguer oferecia bastões de detecção de metais aos vigilantes, mas não 

exigia que as revistas fossem realizadas somente por meio desse equipamento. Nos Centros de 

Distribuição da Berguer, o equipamento não era utilizado para evitar buscas pessoais e a 

violação da intimidade de trabalhadores e sim como um recurso a mais para a prática de 

revistas mais céleres e eficientes.   

 

6.3 Os Controles Culturais 

 

6.3.1 Código de conduta 

 Um último conjunto de controles que podem integrar os sistemas de controle interno 

de empresas de segurança privada são os controles cultuais. Controles desse tipo procuram 

criar e/ou interferir em culturas organizacionais de modo a encorajar a pressão do grupo sobre 

os indivíduos que se desviam das normas e valores definidos pela organização. Como 

controles sociais tendem a ser mais efetivos do que controles formais, os mecanismos 

institucionais que visam moldar e direcionar as pressões sociais para que os interesses da 

organização preveleçam são de grande relevância. Um dos mais importantes mecanismos 

desse tipo são os códigos de conduta, que podem ser estruturados com o objetivo de fazer com 

que os funcionários se predisponham a aderir a um sistema de valores condizente com os 

                                                 
69 Conforme artigo 67 da Portaria nº. 387/06-DG/DPF 
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interesses da organização. Para que cumpram esse papel, os códigos de conduta devem 

enunciar os valores e princípios da empresa de modo a estimular seus funcionários a adotarem 

e cobrarem entre si comportamentos adequados mesmo na ausência de regras específicas 

sobre como agir.  

 Os vigilantes que atuavam nos bancos Mendes e Gales não dispunham de um código 

de conduta formatado para desempenhar a função descrita acima. Esses vigilantes contavam 

apenas com os manuais de normas e procedimentos de seus postos, que estavam estruturados 

com objetivo de comunicar aos vigilantes como eles deveriam se comportar durante o 

trabalho. Já os vigilantes que prestavam serviços nas redes comerciais estudadas dispunham 

de manuais de normas e procedimentos que tinham em seu interior um código de conduta. 

Organizados a partir de 2006 para atender aos requisitos da certificação NBR ISO 9001:2000 

e da política da qualidade, o código contido no interior dos manuais de normas e 

procedimentos confeccionados pela Proteção Privada era do tipo abrangente, geral e 

substantivo.  

 O código era abrangente porque prescrevia as responsabilidades, direitos e deveres de 

todos os funcionários envolvidos diretamente com a operação dos serviços de segurança: 

vigilantes (exceto os que atuavam em agências bancárias), supervisores e coordenadores 

operacionais. O código era genérico na medida em que trazia regras gerais de comportamento 

que deveriam nortear a ação dos funcionários da Proteção Privada nas mais variadas funções e 

postos de trabalho. Considerando apenas as partes referentes à atuação dos vigilantes, esse 

código era formado por 63 parágrafos. A maioria continha normas gerais sobre como os 

vigilantes deveriam se relacionar com visitantes, funcionários e prestadores de serviços (45% 

dos parágrafos) e procedimentos de segurança que deveriam ser observados durante a 

prestação de serviços (44%). As demais normas davam orientações sobre a postura e 

aparência que os vigilantes deveriam manter no ambiente de trabalho (3%) e sobre o modo 

como deveriam se relacionar com superiores hierárquicos e equipamentos da empresa (8%).  

(gráfico 13)  
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Procedimentos 
de segurança

44%

Relação com o 
público

45%

Relação com a 
organização

8%

Postura e 
aparência

3%

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada
* Percentual de parágrafos que tratam do corpo de segurança (vigilantes)  

Gráfico 13- Temas tratados no código de conduta dos vigilantes - Proteção Privada, Grande São Paulo 

  

 Além de abrangente e genérico, o código de conduta disponibilizado aos vigilantes da 

Rede Berguer e do Sato Atacadista também era substantivo. O código estava estruturado para 

informar aos funcionários da empresa quais eram seus direitos e deveres e quais 

comportamentos adotar mesmo na ausência de normas de conduta específicas. Nesse sentido, 

eles funcionavam como um mecanismo voltado para fomentar uma cultura organizacional 

capaz de estimular o corpo de segurança da empresa a se comportar com honestidade, 

cordialidade e responsabilidade diante de suas atribuições, conforme expresso na introdução 

dos manuais:   

 
Considerando que os funcionários do Corpo de Segurança por 
obrigatoriedade de suas funções mantêm constante contato com Visitantes, 
Funcionários e Prestadores de Serviços, estamos elaborando este manual de 
procedimento, contendo regras gerais de comportamento e atribuições, 
objetivando uma ampla orientação, a fim de que compreendam e transmitam 
o clima de trabalho, honestidade, cordialidade, responsabilidade e condutas, 
no qual a Proteção Privada faz estender a todos os seus clientes e sociedade 
(Manual de Normas e Procedimentos da Proteção Privada). 

  

 O código também informava quais eram os valores da empresa:  

i. “satisfazer as necessidades de seus clientes, respeitando os requisitos legais e as 

exigências das partes interessadas”;  

ii. “cumprir as especificações relacionadas aos produtos e serviços prestados, com 

qualidade e tecnologia;  

iii. “buscar a prevenção e controle da poluição ao meio ambiente, de acordo com as 

legislações pertinentes”;  

iv. “aprimorar continuamente seus processos, serviços e colaboradores”.  
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 Se o código de conduta era efetivamente levado a sério pelos vigilantes da Proteção 

Privada é algo que não pôde ser avaliado. Todavia, o importante a ser notado é que, como 

parte da sua política da qualidade, a empresa lançava mão de um mecanismo desenhado com 

o objetivo de fomentar uma cultura organizacional alinhada com o interesse público, mas que 

não se estendia aos vigilantes alocados nos contratos para área de vigilância bancária.  

 

6.3.2 Premiações com base no desempenho de equipes  

 Outro importante mecanismo capaz de interferir na cultura organizacional são as 

premiações baseadas no desempenho de equipes, que segundo a literatura são capazes de 

gerar clima de profissionalismo e incentivar o controle entre pares. Apesar de sua 

importância, nenhum dos contratos estudados contava com mecanismos desse tipo.  
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7 EXPLICANDO A CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 

 

 

7.1 Caracterizando os Casos e Avaliando as Predições Iniciais 

 

 A análise realizada no capítulo anterior sobre a configuração dos mecanismos de 

controle interno dos vigilantes alocados nos contratos estudados encontrou variação entre os 

casos e dentro dos casos, mas segundo um padrão distinto do esperado. Em razão das 

circunstâncias apontadas no capítulo 5, esperava-se encontrar mudanças na dimensão 

estruturação do sistema de controle interno dos vigilantes do Mendes e na dimensão 

alinhamento do sistema de controle interno dos vigilantes da Rede Berguer. As mudanças 

preditas não foram encontradas em nenhum dos dois casos. Mas foram encontrados os 

resultados esperados para os sistemas de controle interno dos vigilantes do Banco Gales e do 

Sato Atacadista. 

 Em relação ao Banco Mendes, a expectativa era a de que o sistema de controle interno 

dos vigilantes alocados nesse contrato tivesse se movido do tipo B (baixa estruturação e alto 

alinhamento) em direção ao tipo D (alta estruturação e alto alinhamento). Mas isso não 

ocorreu. As únicas mudanças pela qual passou o sistema de controle interno dos vigilantes do 

Banco Mendes não foram particulares a esse contrato. É o caso da oferta de detectores de 

metais portáteis para os vigilantes de agências equipadas com porta de segurança, que ocorreu 

por conta de uma exigência da Portaria nº. 387/06-DG/DPF que também afetou o Banco 

Gales e a área de vigilância bancária como um todo, e da introdução do plano de Participação 

em Lucros e Resultados (PLR), que afetou todos os vigilantes da empresa. Fora essas 

mudanças, nenhuma outra ocorreu nos mecanismos de controle dos vigilantes do Banco 

Mendes, cujo sistema de controle interno era muito parecido com o do Banco Gales.  

 Como resume o quadro 15, os bancos Mendes e Gales eram os casos cujos sistemas de 

controle interno mais se aproximavam do tipo B. Esses achados são convergentes com os 

resultados esperados para o caso Banco Gales e divergentes em relação aos resultados 

preditos para o caso Banco Mendes. Em ambos os casos, controles culturais eram inexistentes 

e os controles da ação eram pouco desenvolvidos: comportamentos desejados eram 

comunicados em manuais de normas e procedimentos que não incorporavam e reforçavam 

procedimentos públicos criados para estruturar a interação dos vigilantes com os cidadãos na 

porta giratória; a supervisão era mais distante do que a existente para os demais contratos; e a 

política de concessão de premiações e punições operava com elevado grau de arbitrariedade, a 
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despeito da introdução da PLR no segundo semestre de 2009. Os controles de pessoal eram 

um pouco mais desenvolvidos do que os controles da ação. Os vigilantes dispunham de 

detectores de metais portáteis para a realização de revistas pouco invasivas e eram contratados 

em processos seletivos mínimos, mas capazes de excluir pessoas com personalidade muito 

desviante em relação ao perfil requerido para as atividades de segurança privada. Todavia, 

armas não-letais não eram ofertadas aos vigilantes e os programas de treinamento eram menos 

intensivos e abrangentes do que os existentes para as redes comerciais. Residia aqui a única 

diferença entre os mecanismos de controle dos vigilantes do Banco Mendes e do Banco Gales, 

sendo os primeiros menos treinados do que os últimos.  

 

Estruturação Alinhamento Estruturação Alinhamento Estruturação Alinhamento Estruturação Alinhamento

Comportamentos 
desejados

sem mudança    
alta

mudança            
baixa      média

sem mudança    
baixa

sem mudança    
baixa

Supervisão
sem mudança    

alta
mudança            

média        alta
sem mudança    

baixa
sem mudança    

baixa

Premiações e 
punições

sem mudança    
média

mudança            
baixa      média

mudança            
baixa      média

mudança            
baixa      média

Recruamento e 
seleção

sem mudança    
média

sem mudança    
média

sem mudança    
média

sem mudança    
média

Treinamento
sem mudança    

alta
mudança            

média        alta
sem mudança    

média
sem mudança    

baixa

Provisão de 
recursos

sem mudança    
média

sem mudança    
média

mudança            
baixa      média

mudança            
baixa      média

Códigos de 
Contuda

sem mudança    
alta

mudança            
inex.       média

inexistente inexistente

Premiações de 
equipes

inexistente inexistente inexistente inexistente

mudança 
tipo A          tipo C

sem mudança                           
tipo D

mudança 
tipo B          tipo D

pouca mudança                       
tipo B

mudança 
tipo C          tipo D

sem mudança                           
tipo D

Tipo C = alta estruturação e baixo alinhamento;

Tipo D = alta estruturação e alto alinhamento;

Tipo B = baixa estruturação e alto alinhamento;

Resultado          
esperado

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada

Tipo A = baixa estruturação e baixo alinhamento;
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pouca mudança                       
tipo B-

Resultado       
encontrado

sem mudança    
alto

sem mudança    
alto

sem mudança    
baixo

sem mudança    
alto

pouca mudança                       
tipo B+

Rede Berguer Banco GalesSato Atacadista Banco MendesMecanismos de 
Controle

 
 

Quadro 15 -  A configuração dos sistemas de controle interno dos casos estudados - Grande São Paulo, 
2005-2011 

 

 A expectativa do trabalho em relação ao caso Rede Berguer era a de encontrar 

mudanças no grau de alinhamento do sistema de controle interno. A previsão inicial era a de 

que as condenações impostas pela justiça à Rede Berguer em função da realização de revistas 

pessoais sistemáticas, sobretudo nos Centros de Distribuição de mercadorias, provocaram 

mudanças nos comportamentos desejados dos vigilantes. Para evitar novas condenações, os 

vigilantes da Rede Berguer teriam deixado de realizar revistas íntimas e passado a usar 

tecnologias e práticas de prevenção de perdas menos invasivas, evoluindo assim de um caso 

de sistema de controle interno pouco alinhado para um mais alinhado. Essa predição também 
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não se confirmou. Mesmo após as condenações impostas pela justiça, as revistas praticadas 

nos Centros de Distribuição de mercadorias continuaram a ser realizadas de maneira invasiva.  

 O sistema de controle interno dos vigilantes da Rede Berguer passou por importantes 

mudanças no período entre 2006 e 2011, mas no sentido de se tornar mais estruturado ao 

invés de mais alinhado. Essas mudanças fizeram com que esse caso evoluísse do tipo A (baixa 

estruturação e baixo alinhamento) em direção ao tipo C (alta estruturação e baixo 

alinhamento). Além da política de concessão de premiação, que se tornou um pouco mais 

estruturada com a introdução da PLR, houve mudanças na forma como os comportamentos 

desejados dos vigilantes eram comunicados, na supervisão e nos treinamentos ministrados. 

Essas mudanças ocorreram gradualmente a partir de 2005, com a criação do Departamento da 

Qualidade e a subseqüente obtenção da certificação NBR ISO 9001:2000. Esse departamento 

foi responsável pela implantação de uma política focada na normatização de procedimentos, 

monitoramento de serviços e capacitação contínua de funcionários. Essa política afetou 

diversos contratos de prestação de serviços da Proteção Privada, dentre os quais o contrato 

com a Rede Berguer, que passou a contar com manuais de normas e procedimentos 

operacionais na maioria de seus postos, supervisão mais próxima e treinamentos mais 

organizados e intensivos. Essa mesma política não incidiu sobre os contratos de prestação de 

serviços para bancos, fato que explica a maior parte das diferenças no grau de estruturação 

dos sistemas de controle interno dos vigilantes alocados nos bancos e na Rede Berguer.     

 A política da qualidade também explica as características do sistema de controle 

interno dos vigilantes do Sato Atacadista, cuja configuração era convergente com o resultado 

esperado. A política da qualidade explica ainda algumas das diferenças entre esse contrato e o 

contrato com a Rede Berguer. O contrato com o Sato Atacadista se beneficiou da política da 

qualidade, mas não experimentou as mudanças que ocorreram no sistema de controle interno 

dos vigilantes da Rede Berguer. Quando o contrato com o Sato Atacadista foi assinado, em 

março de 2011, a política da qualidade já estava consolidada. Assim, enquanto o contrato com 

a Rede Berguer teve que se adaptar a essa política, o contrato com o Sato Atacadista já se 

iniciou sob os seus imperativos. Isso explica, por exemplo, porque todos os vigilantes 

alocados no Sato Atacadista dispunham de manuais de normas e procedimentos operacionais 

com código de conduta, enquanto 40% dos vigilantes da Rede Berguer trabalham em postos 

de serviços que ainda não contavam com esses recursos.  

 A política da qualidade também explica porque o Sato Atacadista era o caso que 

possuía o sistema de controle interno mais estruturado. Exceção aos mecanismos de 

distribuição de recompensas/punições e recrutamento/seleção de pessoal, que eram os 
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mesmos para todos os contratos estudados, os demais mecanismos de controle que incidiam 

sobre os vigilantes do Sato Atacadista eram mais estruturados do que os mecanismos de 

controle dos bancos e da própria Rede Berguer. Armas não letal não eram oferecidas nesse 

contrato, mas a missão ostensiva e preventiva atribuída aos vigilantes do Sato não demandava 

muitos recursos além dos uniformes e do preparo técnico propiciado pelos treinamentos. Essa 

missão exclusivamente preventiva também estava perfeitamente alinhada com as regras e 

expectativas públicas que recaem sobre os serviços de segurança privada, fato que 

caracterizava o sistema de controle interno dos vigilantes desse contrato como o caso que 

mais se aproximava do tipo D (alta estruturação e alto alinhamento).  

 O exposto acima indica que a política da qualidade é quem está por trás de várias das 

diferenças entre os contratos estudados. Por essa razão, é preciso entender as condições que 

contribuíram para a implantação dessa política. As entrevistas com o diretor operacional da 

Proteção Privada, responsável pela criação do Departamento da Qualidade, e com os 

funcionários que trabalhavam nesse Departamento, revelaram que o surgimento da política da 

qualidade ocorreu fundamentalmente por causa de dois fatores:   

i. o crescimento acelerado da empresa; e   

ii. a necessidade de sinalizar para o mercado tomador de serviços a existência de uma 

empresa bem estruturada e confiável;  

 Com o crescimento da Proteção Privada na década de 2000, a direção operacional da 

empresa entendeu que havia a necessidade de criar um novo corpo supervisor para mantê-la 

informada a respeito do que ocorria nos postos de vigilância patrimonial70. Esse corpo deveria 

ajudar a viabilizar um sistema permanente de auditoria interna e reportar-se diretamente à 

direção de forma a agilizar o fluxo de informações operacionais vitais para o controle dos 

serviços prestados. Segundo o diretor operacional, foi assim que nasceu o Departamento da 

Qualidade71. A criação desse Departamento, por sua vez, abriu caminho para que a empresa 

pleiteasse a certificação NBR ISO 9001:2000, que seria capaz de trazer um diferencial 

competitivo para a organização e sinalizar para o mercado a existência de uma marca forte. 

Para obter a certificação, a empresa teve que adequar a gestão operacional dos serviços de 

segurança às exigências da ISO, isto é, criar um sistema de gestão da qualidade voltado para a 

melhoria contínua dos processos internos, capacitação dos colaboradores, monitoramento do 

ambiente de trabalho e verificação da satisfação de clientes, colaboradores e fornecedores. 

                                                 
70  Sobre o crescimento da empresa, ver gráfico 7 do capítulo 5. 
71  Nas palavras Diretor Operacional, o Departamento da Qualidade foi inicialmente criado para que ele (diretor) 

“não perdesse a mão sobre a prestação de serviços”. 
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Progressivamente, o Departamento da Qualidade foi então deixando de ser apenas um corpo 

supervisor para se tornar responsável por uma política mais ampla de aferição dos níveis de 

satisfação dos clientes, normatização dos processos da empresa, produção de indicadores e 

planejamento e execução de programas de treinamento suplementares.  

 Mas se fatores intrínsecos ao crescimento da organização e pressões de mercado 

explicam a criação da política da qualidade e a conseqüente mudança no grau de estruturação 

de alguns dos mecanismos de controle interno da Proteção Privada, permanece o fato de que 

essa política não incidiu sobre os vigilantes alocados em agências bancárias. Para entender 

essa questão é preciso retomar o modelo analítico exposto no capítulo 2 e analisá-lo à luz dos 

resultados encontrados. 

  

7.2 O Modelo Analítico à Luz dos Resultados Encontrados 

 

7.2.1 O controle externo via cliente 

 O modelo analítico exposto no capítulo 2 partiu da idéia de que o controle externo 

exercido pelos clientes sobre as empresas de segurança é uma variável decisiva para que 

vigilantes sejam devidamente controlados. A estruturação de mecanismos de controle interno 

implica em custos para as empresas de segurança, que podem ser minimizados caso os 

clientes se disponham a dividir esses custos e remunerar adequadamente os contratos de 

prestação de serviços. Clientes também podem definir o que querem dos profissionais de 

segurança privada, punindo contratualmente as empresas em caso de comportamento 

desviante em relação às suas demandas. Frente a isso, a expectativa do trabalho era a de que 

os vigilantes que atuassem em contratos de prestação de serviços com maior remuneração 

fossem mais controlados do que os vigilantes alocados em clientes cuja preocupação 

prioritária era economizar o máximo possível com a terceirização da segurança. Esperava-se 

também que os contratos de prestação de serviços para clientes interessados em condutas 

respeitosas da parte dos vigilantes contassem com mecanismos de controle mais alinhados ao 

interesse público do que os contratos de prestação de serviços para clientes alheios a essa 

preocupação. 

 Os estudos de caso confirmaram que a disposição dos clientes em remunerar os 

contratos de prestação de serviços é crucial para o grau de estruturação dos mecanismos de 

controle interno. Clientes individuais não determinam diretamente mudanças nos mecanismos 

de controle interno, mas condicionam a difusão dessas mudanças. São assim uma variável 
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interveniente fundamental para entender as diferenças no grau de estruturação dos casos 

estudados. A importância dos clientes pôde ser constada em relação à vigência da política da 

qualidade. Como notado anteriormente, essa política praticamente não alcançou os vigilantes 

alocados em agências bancárias. E a razão principal para isso foi o fato de a extensão dessa 

política para esse setor implicar em custos adicionais que a empresa de segurança não poderia 

assumir sem alterar os valores dos contratos de prestação de serviços. Essa alteração não era 

aceita pelos bancos, que não se dispunham a remunerar contratos a preços elevados o 

suficiente para permitir melhoras nos mecanismos de controle dos vigilantes que atuavam em 

suas agências. Como notou o vice-presidente da Proteção Privada, esse comportamento era a 

regra dentro do setor financeiro. Nas palavras do executivo da empresa, os bancos em geral 

eram “predadores” que procuravam “espremer” as empresas de segurança remunerando 

contratos a preços muito reduzidos72. A visão corrente na empresa e no setor de segurança 

privada a esse respeito era de que esse comportamento dos bancos estava associado ao fato de 

eles contratarem serviços de vigilância patrimonial mais para cumprir as exigências impostas 

pela Lei 7.102/83, que os obrigam a ter dois ou mais vigilantes por agência, do que para 

atender seus desejos reais por segurança73.      

 Esse comportamento do setor financeiro não se reproduzia do mesmo modo entre a 

maioria dos clientes da área de condomínios residenciais/residências, shoppings centers e 

empresas/indústrias. Essas três áreas reuniam os principais clientes da empresa em termos de 

rentabilidade dos contratos. Ao remunerar contratos a preços mais elevados, os clientes dessas 

áreas criavam condições para que a Proteção Privada investisse mais nos mecanismos de 

controle interno, especialmente em treinamentos e supervisão. Esse investimento se 

materializou na política da qualidade, que à medida que foi sendo implantada acabou por 

beneficiar os contratos de prestação de serviços para as redes comerciais estudadas, que eram 

classificadas pela empresa dentro da categoria empresas/indústria. Daí a existência de 

mecanismos de controle mais estruturados nos contratos com as redes comerciais Berguer e 

Sato Atacadista do que nos contratos com os bancos Mendes e Gales.  

                                                 
72 Um dos coordenadores do contrato de prestação de serviços para o Mendes também se expressou de forma 

eloqüente sobre o desinteresse dos bancos em gastar mais recursos de modo a melhorar o controle dos 
vigilantes. Segundo ele, os bancos demandavam “Rambos” para trabalhar em suas agências, mas como não 
oferecem condições para que isso ocorra recebem apenas “Mazzaropis” recém formados nas academias de 
vigilantes e com pouca experiência na área de vigilância bancária. 

73 Entrevista realizada com o gerente de operações da Proteção Privada revelou que o único banco que contratava 
serviços de segurança preocupado com a qualidade e disposto a remunerar contratos adequadamente era o 
extinto BankBoston. Segundo o gerente de operações, esse banco tinha uma política diferenciada para a 
segurança de suas agências. Uma parte dos vigilantes eram profissionais de segurança pessoal privada 
(vigilantes mais treinados do que os patrimoniais) que ganhavam mais do que os vigilantes convencionais. 
Outra parte era constituída por vigilantes que ganhavam o piso da categoria acrescido de 30% de bonificação. 
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 A importância dos clientes em relação ao alinhamento dos sistemas de controle interno 

foi muito maior do que para a estruturação. Os casos analisados revelaram que os clientes são 

determinantes para o grau de alinhamento dos sistemas de controle interno. Os principais 

mecanismos de controle interno da Proteção Privada eram formatados para obter dos 

vigilantes os comportamentos desejados pelos clientes. Se esses comportamentos fossem 

condizentes com as regras e expectativas públicas que recaem sobre a prestação de serviços 

de segurança privada, o resultado seria um sistema de controle interno alinhado. Mas caso os 

comportamentos desejados fossem conflitantes com princípios de direitos humanos e relações 

públicas, o resultado tenderia a ser um sistema de controle interno com baixo grau de 

alinhamento. Os contratos de prestação de serviços para o Banco Mendes, o Banco Gales e o 

Sato Atacadista eram exemplos do primeiro caso. Embora os bancos estudados não 

oferecessem condições ideais para que os profissionais de segurança privada fossem 

adequadamente controlados em sua relação com o público, eles se interessavam por condutas 

respeitosas da parte dos vigilantes. Tratar o público com respeito e cordialidade e realizar 

revistas pessoais apenas em situações excepcionais e por meio do bastão detector de metal 

eram demandas dos bancos Mendes e Gales, expressas nos manuais de normas e 

procedimentos, nos treinamentos e/ou pelos supervisores. O Sato Atacadista também desejava 

que os vigilantes que atuavam em suas lojas se comportassem em conformidade com as regras 

e expectativas públicas. Esse cliente demandava serviços de vigilância patrimonial 

condizentes com os princípios de prevenção, ostensividade e proatividade previstos na 

Portaria nº. 387/06-DG/DPF. Para atender a essa demanda, os mecanismos de controle 

disponíveis para esse contrato foram formatados pela Proteção Privada com o objetivo de 

fazer com que os vigilantes fossem visíveis ao público, capazes de antever ocorrências e 

antecipar-se a elas, conformando assim um sistema de controle interno alinhado.   

 Já o contrato de prestação de serviços para a Rede Berguer ofereceu um exemplo claro 

de que, quando os clientes desejam comportamentos conflitantes com princípios de direitos 

humanos, os sistemas de controle interno tendem a ser configurados para obter esse tipo de 

comportamento dos vigilantes. Como mostrado, a Berguer demandava que os vigilantes 

alocados nos seus Centros de Distribuição de mercadorias realizassem revistas invasivas e 

sistemáticas em seus funcionários, esperando com isso reduzir perdas ocasionadas por furtos 

internos. A realização das revistas demandadas pela Rede Berguer conflitava não apenas com 

as regras e expectativas públicas, mas também com a própria política da Proteção Privada. 

Como assinalado no capítulo 6, a empresa de segurança dispunha de um módulo de 

treinamento sobre revistas íntimas que desaconselhava veementemente os procedimentos 
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empregados na Rede Berguer, que eram considerados violadores da honra e intimidade de 

trabalhadores. Como relatou o instrutor de treinamento da Proteção Privada, o módulo sobre 

revistas íntimas foi mostrado aos gestores da Rede Berguer com o intuito convencê-los de que 

as revistas demandadas pela rede, especialmente nos seus Centros de Distribuição, eram 

controversas e poderiam render condenações na justiça do trabalho. Segundo o coordenador 

operacional desse contrato, Planos de Melhorias também foram elaborados pela Proteção 

Privada com o objetivo de indicar métodos alternativos de prevenção de perdas, como, por 

exemplo, a utilização de uniformes sem bolsos, a criação de áreas específicas para a 

manipulação de produtos pequenos e caros, a instalação de câmeras e a criação de uma central 

para monitorar ininterruptamente o galpão de estocagem de mercadorias.  

 Mas essas ações não foram suficientes para dissuadir o cliente a desistir da realização 

de revistas pessoais. Diante do fracasso dessas tentativas, a Proteção Privada fez constar em 

contrato e nos manuais de normas e procedimentos operacionais por ela confeccionados que a 

prática de revistas pessoais era uma determinação do cliente e não uma política da empresa74. 

Esse arranjo contratual transferiu eventuais ônus decorrentes da prática de revistas pessoais 

para a Rede Berguer, deixando assim o caminho livre para que a Proteção Privada executasse 

o contrato sem temer custos decorrentes do comportamento adotado pelos seus vigilantes. 

 Esses achados mostram que os clientes condicionaram e determinaram, 

respectivamente, o grau de estruturação e alinhamento dos sistemas de controle interno dos 

vigilantes alocados nos contatos estudados.  Em última instância, pode-se afirmar que a 

existência de sistemas de controle interno com alto grau de estruturação e alinhamento 

depende de os clientes se disporem a remunerar contratos adequadamente e se interessarem 

por condutas aderentes a princípios de relações públicas e direitos humanos. Essas duas 

condições estavam presentes no caso Sato Atacadista, que contava com o sistema de controle 

interno mais estruturado e alinhado dentre os contratos estudados (tipo D). Nos casos bancos 

Mendes e Gales, a disposição em remunerar o contrato a preços mais elevados estava ausente, 

mas o interesse por condutas respeitosas da parte dos vigilantes estava presente, no que 

resultou na existência de um sistema de controle interno com baixo grau de estruturação e alto 

grau de alinhamento (tipo B). Por fim, no caso Rede Berguer a disposição para remunerar o 

contrato de prestação de serviços de modo a permitir que a política da qualidade vigorasse 

                                                 
74 Os manuais de normas e procedimentos dos vigilantes que prestavam serviços na Berguer eram explícitos a 

esse respeito, contendo descrições dos procedimentos de revistas que começavam com o seguinte parágrafo: 
“Por determinação da Berguer, os colaboradores e visitantes serão revistados quando de sua saída das 
dependências da empresa, salvo determinação contrária que somente será feita pelo responsável pela 
segurança” (grifo nosso). 



 147

estava presente, mas o interesse por condutas condizentes com princípios de direitos humanas 

não. O resultado dessas condições foi um sistema de controle interno com baixo grau de 

alinhamento e que foi se estruturando na medida em que a política da qualidade foi sendo 

implantada (mudança do tipo A para o tipo C).  

 Os achados relativos aos casos Banco Mendes e Rede Berguer também apontam para 

o fato de que os controles externos provenientes do Estado e da mídia não foram capazes de 

induzir mudanças nos sistemas de controle interno dos vigilantes alocados nesses contratos. 

Como discutido no capítulo 5, a expectativa do trabalho para esses casos era a de que os 

controles externos provenientes da sociedade e do Estado, principalmente do judiciário, 

pudessem ter criado condições para um aumento do grau de estruturação do sistema de 

controle interno dos vigilantes do Banco Mendes em um realinhamento no sistema de 

controle interno dos vigilantes da Rede Berguer. É necessário discutir porque isso não 

ocorreu. Importante entender também se o interesse do Banco Mendes e do Banco Gales por 

condutas respeitosas guarda alguma relação com o fato de o controle da Polícia Federal 

incidir sobre esses clientes. Começo por esse último ponto. 

  

7.2.2 O controle externo via Polícia Federal 

 Considerando o fato de haver mais regulação e sanção potencial para os contratos de 

prestação de serviços de vigilância bancária do que para os demais, a expectativa do trabalho 

era encontrar variação entre a configuração dos mecanismos de controle dos vigilantes de 

bancos e de redes comerciais. De fato, algumas das diferenças encontradas entre bancos e 

redes comerciais tinham relação direta com os efeitos da regulação estatal. A participação dos 

bancos na normatização das condutas e no treinamento dos vigilantes era em grande medida 

explicada pelo fato de os bancos serem obrigados por lei a manter sistema de segurança 

próprio. Evitar multas por conta da má execução do plano de segurança era uma das razões 

pela qual os bancos assumiam diretamente a responsabilidade por orientar e treinar os 

vigilantes que atuavam em suas agências.  

 A diferença no grau de alinhamento dos mecanismos de controle dos vigilantes que 

atuavam nos bancos e na Rede Berguer também estava relacionada ao fato de haver mais 

regulação pública sobre a área de vigilância bancária. Essa área era a única para qual havia 

alguma regulação sobre revistas pessoais. Segundo o artigo 67 da Portaria nº. 387/06-

DG/DPF, “[o]s estabelecimentos financeiros que utilizarem portas de segurança deverão 

possuir detector de metal portátil, a ser utilizado em casos excepcionais, quando necessária a 
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revista pessoal”. Como a execução do plano de segurança em desacordo com esse artigo pode 

render multa aos bancos no valor entre 10 e 20 mil UFIRs, eles eram constrangidos a criar 

condições para que eventuais revistas pessoais fossem realizadas somente de acordo com a 

Portaria nº. 387/06-DG/DPF, isto é, por meio de bastão portátil de detecção de metal que 

permite compatibilizar buscas eficientes e respeitosas do direito à intimidade.   

 Regulação análoga à existente para os bancos não incidia no contrato da Proteção 

Privada com a Rede Berguer. Sem regulação, Rede Berguer e Proteção Privada não se 

deparavam com constrangimentos impostos pela Polícia Federal sobre como revistas 

deveriam ser realizadas. O efeito positivo da regulação estatal sobre a prática de revista em 

banco era nulo para o caso da Rede Berguer. Caso a atividade de vigilância em redes 

comerciais contasse com regulação semelhante à existente para área de vigilância bancária, a 

Rede Berguer teria mais chances de condicionar as revistas que eram realizadas nos seus 

Centros de Distribuição somente ao uso do bastão detector de metal. Em outros termos, a 

extensão da regulação existente para os bancos para a vigilância patrimonial realizada na 

indústria e no comércio aumentaria as chances de os vigilantes que atuam nessas áreas serem 

controlados por mecanismos alinhados às regras públicas.  

 Além de não ser capaz de coibir revistas íntimas em redes comerciais, a pesquisa 

também constatou que o efeito do controle regulatório em termos de aumentar as chances de 

vigilantes de todas as áreas serem controlados por mecanismos estruturados para prevenir 

agressões físicas e verbais contra o público era praticamente nulo. As regras regulatórias não 

prevêem nenhum tipo de sanção às empresas cujos vigilantes tenham cometido desvios de 

conduta dessa natureza. Se o desvio configurar crime e o vigilante for indiciado, processado 

ou condenado criminalmente, ele não mais poderá exercer a profissão e a empresa terá que 

contratar novo funcionário. Esse é um importante mecanismo de controle sobre a conduta dos 

vigilantes, que sabem que serão responsabilizados e banidos da profissão caso cometam 

qualquer ato considerado ilícito, mas sem grandes efeitos sobre as empresas de segurança. 

Para além do inconveniente de selecionar um novo funcionário, nenhum custo decorrente de 

sanções aplicadas pela Polícia Federal recairá sobre empresas de segurança cujos funcionários 

tenham violado direitos civis. De um modo geral, as punições tipificadas na Portaria nº. 

387/06-DG/DPF não visam responsabilizar as empresas pela conduta de seus funcionários. 

Das 96 punições elencadas na Portaria nº. 387/06-DG/DPF contra empresas de segurança 

privada, apenas 06 impõem sanções que estão relacionadas à conduta dos vigilantes. São elas: 

1. Permitir que o vigilante utilize o uniforme fora das especificações (pena de 

advertência);  
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2. Permitir que o vigilante exerça suas atividades sem o uniforme (multa de 500 a 1.250 

UFIRs);  

3. Permitir que o vigilante utilize o uniforme fora do serviço (multa de 500 a 1.250 

UFIRs);  

4. Permitir que o vigilante  exerça  suas  atividades  sem  os  equipamentos  de  proteção  

individual necessários ao desempenho do trabalho em ambientes que possam causar 

riscos à sua incolumidade, tais como capacetes, botas, óculos, cintos especiais e outros 

necessários; (multa de 500 a 1.250 UFIRs);  

5. Permitir que o vigilante utilize armamento ou munição fora do serviço (multa de 500 a 

1.250 UFIRs);  

6. Permitir que o vigilante desempenhe suas funções fora dos limites do local do serviço, 

respeitadas as peculiaridades das atividades de transporte de valores, escolta armada e 

segurança pessoal (multa de 2.501 a 5.000 UFIRs); 

 Como é possível notar, nenhuma das punições previstas procura responsabilizar as 

empresas de segurança pelo mau comportamento de vigilantes em sua relação com o público. 

A responsabilização da empresa via Polícia Federal ocorre somente nos casos em que 

vigilantes são flagrados atuando fora dos limites da propriedade vigiada ou com uniformes e 

equipamentos de segurança ausentes ou em situação irregular. Assim, uma empresa de 

segurança cujo vigilante foi flagrado sem uniforme ou posicionado fora dos limites da 

propriedade vigiada será multada, mas a empresa cujo vigilante foi flagrado desrespeitando 

um cidadão não receberá nenhuma sanção administrativa. Os crimes contra a vida cometidos 

por vigilantes da Proteção Privada em agências do Banco Mendes, por exemplo, não 

renderam nenhuma punição perante a Polícia Federal, que não tem capacidade para elevar o 

custo desse tipo de desvio de conduta de modo a induzir as empresas a estruturarem sistemas 

de controle aptos a prevenir violações de direitos civis. Segundo o atual marco regulatório, 

empresas de segurança cujos vigilantes cometeram desvios de conduta tipificados como crime 

podem ser autuadas apenas se elas não investigarem internamente o episódio e deixarem de 

remeter à Polícia Federal relatório contendo informações sobre o procedimento apuratório 

adotado, cópia do boletim de ocorrência policial e outros documentos esclarecedores do 

fato75. As sanções previstas para essas situações induzem a prestação de contas sobre atos 

ilícitos cometidos por vigilantes, mas não incentiva a estruturação de mecanismos de controle 

que possam prevenir a ocorrência de tais atos.   

                                                 
75  A multa aplicada às empresas em caso de descumprimento dessa obrigação é entre 1.250 e 2.500 UFIRs.  
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 Há um artigo genérico na Portaria nº. 387/06-DG/DPF que pode ser usado para punir 

empresas cujos vigilantes tenham cometido graves violações de direitos civis, mas seu uso 

tem se mostrado problemático. Trata-se do inciso I do artigo 127, que prevê o cancelamento 

da autorização de funcionamento de empresas cujos “objetivos ou circunstâncias relevantes 

indicam a prática de atividades ilícitas, contrárias, nocivas ou perigosas ao bem público e à 

segurança do Estado e da coletividade”. As dificuldades na aplicação desse artigo para 

responsabilizar empresas cujos vigilantes tenham cometido graves violações de direitos civis 

pôde ser notada claramente num caso ocorrido em Curitiba, em outubro de 2007. Na ocasião, 

três vigilantes de uma empresa de segurança regular chamada Centronic torturaram e 

assassinaram um jovem de 19 anos que foi flagrado pichando o muro de um cliente da 

empresa. No telefone celular de um dos vigilantes foram encontradas imagens de outros 

jovens com os corpos pichados, indicando que a prática de humilhação e tortura contra 

pichadores era comum entre os vigilantes presos76. Diante da gravidade dos fatos, em maio de 

2008 a Centronic teve sua autorização de funcionamento cancelada pela Comissão Consultiva 

para Assuntos de Segurança Privada (CCASP)77, que baseou-se no inciso I do artigo 127 para 

tomar sua decisão. Todavia, a empresa recorreu ao Ministério da Justiça, que revisou o 

cancelamento e permitiu que a empresa continuasse a funcionar normalmente. O argumento 

usado na defesa da Centronic e que serviu de base para a decisão do Ministério da Justiça foi 

o de que a organização cumpria todas as exigências legais e que não poderia ser 

responsabilizada pela conduta de funcionários que agiram à revelia de suas orientações78.  

 Assim como o caso Proteção Privada/Banco Mendes, o caso Centronic também é 

bastante ilustrativo da incapacidade da Polícia Federal em aumentar o custo do mau 

comportamento e criar condições para que empresas de segurança estruturem sistemas de 

controle interno aptos a garantir que seus funcionários ajam de acordo com o interesse 

público. Ao não impor ao prestador ou tomador de serviços nenhum custo ao desvio de 

                                                 
76  Para notícias sobre o caso, ver: 

http://www.gazetadopovo.com.br/parana/conteudo.phtml?tl=1&id=703277&tit=Filho-de-jornalista-e-
encontrado-morto-em-Almirante-Tamandare; e 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=705268 

77  A C.C.A.S.P. é um órgão colegiado incumbido de sugerir políticas para o setor de segurança privada e julgar 
processos punitivos instaurados pela Polícia Federal contra empresas de segurança e instituições financeiras. O 
órgão é presidido pela Polícia Federal e composto por empresários e trabalhadores do setor financeiro e de 
segurança privada, além de representantes de órgãos públicos exercentes de atividades de controle correlatas. 
Para mais detalhes, ver Lopes (2011, p. 107) 

78  Sobre o cancelamento da autorização de funcionamento da Centronic pela CCASP, ver: 
http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/conteudo.phtml?id=763867; Sobre a defesa da empresa e 
revisão da decisão pelo Ministério da Justiça, ver:  http://www.bemparana.com.br/noticia/87290/ministerio-da-
justica-mantem-registro-da-centronic   

http://www.gazetadopovo.com.br/parana/conteudo.phtml?tl=1&id=703277&tit=Filho-de-jornalista-e-encontrado-morto-em-Almirante-Tamandare
http://www.gazetadopovo.com.br/parana/conteudo.phtml?tl=1&id=703277&tit=Filho-de-jornalista-e-encontrado-morto-em-Almirante-Tamandare
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=705268
http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/conteudo.phtml?id=763867
http://www.bemparana.com.br/noticia/87290/ministerio-da-justica-mantem-registro-da-centronic
http://www.bemparana.com.br/noticia/87290/ministerio-da-justica-mantem-registro-da-centronic
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conduta individual de funcionários, a Polícia Federal em nada contribui para que sistemas de 

controle sejam estruturados de modo a prevenir novos desvios.  

 

7.2.3 O controle externo via mídia  

 Apesar da incapacidade da Polícia Federal em induzir o desenvolvimento de 

mecanismos de controle interno capazes de prevenir desvios de condutas como os ocorridos 

no contrato com o Banco Mendes, havia a expectativa de que a exposição negativa do banco e 

da empresa de segurança na mídia pudesse ter criado condições para esse desenvolvimento. A 

suposição era a de que a veiculação na mídia dos casos em que vigilantes discutiram na porta 

giratória e atentaram contra vida de clientes seria percebida pelas organizações como algo 

ruim para os negócios, incentivando o Banco Mendes a demandar e a Proteção Privada a 

oferecer mecanismos de controle interno mais desenvolvidos e aptos a prevenir novos 

desvios. 

 As entrevistas realizadas com o vice-presidente da Proteção Privada e com uma das 

gerentes da Superintendência de Segurança Corporativa do Banco Mendes revelaram que as 

organizações realmente percebiam a exposição na mídia ocasionada por desvios de conduta 

de vigilantes como algo muito ruim. Ambos tinham uma posição resignada em relação ao 

papel desempenhado pela mídia, que para eles apenas cumpria seu papel ao noticiar fatos de 

grande dramaticidade com o intuito de garantir audiência. Para contrabalançar essa lógica da 

mídia, Banco Mendes e Proteção Privada tinham à disposição e utilizaram políticas de 

gerenciamento de crise cujo um dos focos era tentar minimizar o impacto da publicidade 

negativa que a cobertura da imprensa sobre os desvios de conduta trouxe às organizações. A 

eficiência dessa política pode ser uma das razões pela qual o nome Proteção Privada apareceu 

relativamente pouco na mídia digital: 102 citações, contra 10.204 do Banco Mendes.  

 Embora o Banco Mendes tenha sido mais citado na imprensa do que a Proteção 

Privada, a cobertura da mídia após os desvios de conduta que ocorreram com os vigilantes 

alocados no Mendes trouxe mais consequências para a empresa de segurança do que para o 

banco. Mas as consequências geradas não foram no sentido de fazer com que o sistema de 

controle interno dos vigilantes que atuavam nesse contrato se tornasse mais estruturado e sim 

no sentido de aumentar a prestação de contas da empresa. Segundo o vice-presidente da 

Proteção Privada, a divulgação do desvio de conduta de 2010 na qual um vigilante atirou e 

matou um cidadão após discussão na porta de segurança de uma agência do Banco Mendes 

despertou a preocupação de diversos clientes que tinham contratado serviços de vigilância 
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patrimonial armada. Preocupados com a possibilidade de que descontrole semelhante ao 

ocorrido no Mendes pudesse se repetir, esses clientes solicitaram esclarecimentos à Proteção 

Privada sobre a seleção e o treinamento dos vigilantes que trabalhavam com armas79. 

 Essas descobertas sugerem que a mídia é um ator poderoso em termos de induzir as 

empresas de segurança a darem explicações e justificativas à população e, principalmente, aos 

seus clientes a respeito dos serviços de segurança prestados, mas com pouca capacidade de 

impor sanções reputacionais altas o suficiente para elevar o custo do desvio de conduta acima 

do custo necessário para que vigilantes sejam selecionados em processos mais rigorosos, 

supervisionados mais de perto, equipados com armas não-letais, treinados sobre como 

resolver conflitos na porta giratória, etc. Em outros termos, a mídia parece estar mais apta a 

cobrar informações e justificativas do setor de segurança privada do que aplicar sanções 

reputacionais capazes de alterar práticas institucionais e aumentar a probabilidade de que 

agentes de segurança privada sejam mais controlados internamente. Nos termos discutidos por 

Schedle (1999), a mídia exerce um tipo de accountability com mais capacidade de 

answerability do que de enforcement
80.  

 

7.2.4 O controle externo via Judiciário 

 As expectativas em relação ao controle judicial que atuou nos casos Banco Mendes e 

Rede Berguer também era a de que esse controle pudesse ter aumentado o custo de 

comportamentos conflitantes com princípios de relações públicas e direitos humanos e assim 

criado condições para a constituição de sistemas de controle interno mais estruturados e 

comprometidos em obter comportamentos congruentes com esses princípios.  

 O impacto do controle externo via judiciário foi avaliado em duas situações distintas. 

No caso Banco Mendes, o controle judicial ocorreu por meio de pedidos de indenização com 

valores elevados que foram movidos principalmente contra a Proteção Privada com o intuito 

de reparar danos graves ocasionados por desvios de conduta pouco freqüentes. O quadro 16 

                                                 
79 Vale notar que no momento em que eu realizava a pesquisa, pude acompanhar uma reunião de plenária do 

SESVESP na qual o executivo de uma grande empresa de segurança compareceu e pediu alguns minutos para 
explicar um caso que havia sido noticiado na imprensa na semana anterior. Tratava-se de um episódio na qual 
um grupo de vigilantes da empresa agrediu um cidadão dentro de um shopping, após este ter supostamente se 
negado a pagar a conta de um estabelecimento onde havia consumido.  

80 Segundo Schedler (1999), a noção de accountability congrega três maneiras distintas de prevenir e corrigir 
abusos de poder: a divulgação de informações, a justificação de condutas e a imposição de sanções. Essas três 
maneiras de garantir accountability constituem três dimensões que podem estar presentes com intensidades e 
ênfases diferenciadas. No caso da accountability da mídia sobre o setor de segurança privada, ficou evidente 
que as dimensões mais salientes são as duas primeiras. 
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dá uma idéia de como o judiciário atuou sobre a Proteção Privada e o Banco Mendes após os 

desvios de conduta ocorridos em 1999, 2009 e 2010.  

  
Desvio de 1999  Desvio de 2009 

Desvio de 
2010 

Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5 

Parte Responsabilizada 
Proteção 
Privada 

Banco 
Mendes 

Proteção 
Privada e 
Mendes 

Proteção 
Privada 

Proteção 
Privada 

Indenização 
solicitada 

Ano 2001 não 
localizado 

2009 2009 2010 

Valor (R$) 450.000 471.750 1.000.000 1.224.948 

Acordo 
judicial ou 

extrajudicial 

Ano 
sem acordo 

não 
localizado 

sem acordo 
2009 

sem acordo 
Valor (R$) 60.000* 

Sentença de 
1° instância  

Ano 2006 não 
localizado 

2010 - 
 

tramitando 
Valor (R$) 700.000 20.000 

Sentença de 
2° instância  

Ano 2012 não 
localizado 

tramitando - - 
Valor (R$) 200.000 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados na Proteção Privada e no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. 
* Valor pago em 10 parcelas. 
 

Quadro 16 - O controle judicial no contrato de prestação de serviços para o Banco Mendes 
  

 Com é possível notar no quadro 16, a maior parte dos pedidos de indenização relativos 

aos desvios de conduta ocorridos no contrato com o Banco Mendes dirigiu-se contra a 

Proteção Privada. O Mendes foi acionado judicialmente num processo como réu (processo 2) 

e noutro como co-réu (processo 3). Todavia, segundo a advogada que representa a Proteção 

Privada nos processos analisados, havia acordo contratual entre as partes estipulando que, em 

caso de condenação para reparação de danos causados a pessoas vitimadas por vigilantes, as 

indenizações deveriam ser pagas pela Proteção Privada. Assim, embora o controle judicial 

tenha atuado sobre ambas as partes que compunham o contrato, ele não teve efeito sobre o 

Mendes. Em outros termos, os custos impostos pelo judiciário aos desvios de conduta 

cometidos pelos vigilantes da Proteção Privada não recaíram sobre o Banco Mendes, que 

dessa forma não foi constrangido pelo judiciário nem a demandar que a Proteção Privada 

exercesse mais controle sobre seus vigilantes, nem a melhorar os treinamentos e a 

normatização das condutas que seu setor de segurança realizava junto aos vigilantes 

terceirizados.   

 Ao transferir toda a responsabilidade de indenizar as vítimas à Proteção Privada, o 

arranjo contratual existente fez com que o controle judicial tivesse um impacto maior sobre a 

empresa de segurança do que o inicialmente imaginado. Todavia, esse impacto não foi forte o 

suficiente para induzir mudanças no sistema de controle interno dos vigilantes alocados na 

área de vigilância bancária. Uma explicação possível para isso é que os desvios de conduta 

graves que suscitam indenizações com valores elevados são pouco freqüentes e a 
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responsabilização judicial em casos dessa natureza demasiadamente lenta. Apesar dos valores 

elevados envolvidos nos processos judiciais, na ausência de acordo entre as partes o trâmite 

processual até que saia uma condenação definitiva pode levar até uma década, como ocorreu 

no processo 1 mostrado no quando 16. A morosidade do processo civil torna as sanções 

impostas pelo judiciário menos efetivas e capazes de fazer com que os custos judiciais 

decorrentes de perdas de controle de vigilantes na porta giratória ultrapassem os custos para a 

obtenção de mais controle. Como a condenação demorará a ocorrer, a empresa tem a 

possibilidade de fazer caixa e absorver os custos das reparações sem maiores problemas.  

 A ação do judiciário em casos de desvios de conduta como os ocorridos no Banco 

Mendes também é limitada porque esses episódios são pouco freqüentes. Segundo o vice-

presidente e a advogada responsável pela área civil da Proteção Privada, os três episódios 

mostrados no quadro 16 foram os únicos casos de desvios de conduta graves ocorridos na 

porta giratória que a empresa enfrentou nos últimos 12 anos na grande São Paulo81. Diante do 

caráter relativamente raro desses episódios, a visão dominante na alta cúpula da empresa era a 

de que desvios que resultam em crimes contra a vida e os processos judiciais que se seguem 

são infortúnios que não podem ser evitados por meio de mais investimento em seleção, 

treinamento, supervisão e criação de sistemas de alerta para a possibilidade de desvios.  

 O controle judicial que atuou sobre o caso Rede Berguer também não foi capaz de 

produzir o impacto esperado, mas ao que tudo indica por razões distintas. A atuação do 

judiciário na Rede Berguer teve características opostas ao do caso Banco Mendes. A justiça 

não foi acionada diante de desvios de conduta pouco freqüentes e sim para reparar danos 

alegados por funcionários da Rede Berguer que eram submetidos diariamente a revistas 

invasivas executadas por vigilantes da Proteção Privada. A justiça trabalhista agiu com 

celeridade, mas posicionou-se de forma ambígua e, quando impôs condenações, arbitrou 

valores relativamente baixos. O quadro 17 permite visualizar o modo como a judiciário atuou 

nesse contrato. 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Além desses casos, a empresa respondeu a um processo movido por um vigilante alvejado durante um assalto 

no qual os criminosos utilizaram sua própria arma para feri-lo. O caso ocorreu em 1999. Houve condenação 
proferida em 2004, que determinou o pagamento de 37 mil reais à vítima.  
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Processos 
Início do 
Processo 

Sentença de 1° Instância Sentença de 2° Instância* 

Ano Decisão Valor R$ Ano Decisão Valor R$ 

Processo 1 2009 2009 
Indenização 

aceita 
6.000 2010 

Sentença 
Reformada 

2.000 

Processo 2 2010 2010 
Indenização 

aceita 
15.000 2012 

Sentença 
Mantida 

- 

Processo 3 2010 2010 
Indenização 

aceita 
15.000 2012 

Sentença 
Reformada 

7.500 

Processo 4 2011 2011 
Indenização 

negada 
- 2012 

Sentença 
Mantida 

- 

Processo 5 2011 2011 
Indenização 

negada 
- Processo em recurso 

Processo 6 2011 2011 
Indenização 

negada 
- - 

Processo 7 2011 2011 
Indenização 

negada 
- - 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados coletados no TRT da 2° Região 
* A ultima checagem da situação dos processos foi realizada em abril de 2012.  

 
 

Quadro 17 - Processos movidos contra a Rede Berguer em função das revistas executadas pelos vigilantes 
da Proteção Privada – última busca realizada em abril de 2012 

 

 Como mostra o quadro 17, as revistas executadas pelos vigilantes da Proteção Privada 

foram questionadas em sete processos que tramitaram rapidamente pela justiça do trabalho e 

produziram sentenças definitivas em até dois anos. Todos os processos foram movidos contra 

a Rede Berguer. A Proteção Privada não foi responsabilizada em nenhuma ação. E nem 

poderia. Como destacado anteriormente, ciente de que o comportamento de seus vigilantes era 

vulnerável a ações judiciais, a Proteção Privada fez constar em contrato e nos manuais de 

normas e procedimentos que a conduta de seus vigilantes apenas seguia determinação da Rede 

Berguer. Nesse sentido, o arranjo contratual do caso Rede Berguer tinha efeito oposto ao do 

Banco Mendes, eximindo a Proteção Privada de qualquer responsabilidade pelas revistas 

executadas.  

 A despeito das ações judiciais mostradas no quadro 17, a Rede Berguer continuou a 

demandar e a Proteção Privada continuou a orientar seus vigilantes a realizarem revistas 

invasivas e conflitantes com princípios de direitos humanos. E as razões para isso parecem 

estar relacionadas ao próprio comportamento do judiciário nesse caso. Dos sete processos 

movidos contra a Rede Berguer, apenas três tinham resultado em condenações até abril de 

2012. A maior parte dos magistrados havia entendido que os danos alegados pelos 

funcionários revistados não eram passíveis de indenização. Mesmo nos processos onde houve 

condenação, os valores arbitrados somavam quantias relativamente baixas. Os processos 
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impuseram indenizações de primeira instância que somaram 36 mil reais, mas a Rede Berguer 

recorreu e conseguiu reduzir os valores para 24.500 reais. Informações coletadas na Proteção 

Privada referentes às perdas experimentadas pela Rede Berguer num único mês de 2011 

mostram que essas quantias eram insuficientes para desestimular a empresa a abrir mão dos 

procedimentos de segurança invasivos aos quais recorria. Como mostra o quadro 18, em 

novembro de 2011 a Berguer perdeu cerca de 7 mil reais em furtos internos ocorridos nos 

seus Centros de Distribuição de mercadorias.  

 

Produto Quantidade 
Preço unitário               

R$ 
Preço total 

R$ 

Câmera Digital 14.1mp + cart 2gb lcf 3,5 SD3 01 1.299,00 1.299,00 

Mouse sem fio óptico touch preto 0986 Leadership 01 49,90 49,90 

Adaptador Wireless usb 802.11n 300mbps WUSB60 03 199,00 597,00 

Cabo video hdmi ouro 1,80 mts 0174 Bright 01 36,00 36,00 

Pen Drive 8gb usb preto HP 24 52,90 1.269,60 

Pen Drive 4gb usb preto HP 02 27,90 55,80 

Pen Drive 8gb vermelho DT101G2 Kingson 13 39,90 518,70 

Pen Drive 4gb azul DT101G2 Kingson 01 27,90 27,90 

Cartão de memória micro SD 2gb cladap. SD Kingst 01 19,90 19,90 

Goma de mascar freshmint single 40019 Trident 01 1,50 1,50 

Cartucho p/stylus photo magenta claro T082620al EP 01 46,99 46,99 

Leitor de cartão de memória digital usb 2.0 CR239JB 01 29,99 29,99 

Navegador GPS XXL Brasil 5.0 Tom Tom 01 799,00 799,00 

Mouse óptico usb 200 JUD-00001 Miscrosofit 01 33,00 33,00 

Isqueiro maxi Bic 01 3,49 3,49 

Caneta esferográfica excel violeta bl/828/55 01 2,60 2,60 

Caneta hidrográfica point preta 88/46 Stabilio 02 4,50 9,00 

Lapiseira 0.7 mm GRIP Matic SM07GMS Faber Castell 01 9,30 9,30 

Pen Drive 4gb CapLessred Dane Elec 01 29,00 29,00 

Pen Drive 4gb cruzer micro skin Sandisk 01 19,90 19,90 

Caneta roller ball preta+porta caneta de couro 11058 01 110,00 110,00 

Mouse óptico ps2 ergonomico 800dpi preto 3560 Lea 01 12,95 12,95 

Cabo de rede RJ45 5 mt Multi 01 16,99 16,99 

Windows 7 ultimate brazilian dvd GLC-00133 Micros 01 599,00 599,00 

Mentos goma pure fresh mint garrafa 56gr Mentos 01 8,90 8,90 

Caneta laser point retrático com lanterna Cis 01 24,90 24,90 

Mouse óptico usb 3 botções 800 dpi 3d preto/prata m2 01 16,99 16,99 

Câmera Digital 14.1mp + cart 2gb lcf 2,7 rosa SD14 01 1.099,00 1.099,00 

Total 67 4.620,40 6.746,30 

Fonte: Proteção Privada/Rede Berguer    
 
 

Quadro 18 - Produtos Furtados nos Centros de Distribuição de Mercadorias da Rede Berguer - Novembro 
de 2011 

  

 Essa realidade parece apontar para o fato de que abandonar a prática de revistas 

invasivas seria mais custoso para a Rede Berguer do que assumir o risco de eventuais 

processos movidos por funcionários. Substituir as revista invasivas por métodos alternativos 



 157

de prevenção de furtos também não estava nos planos da empresa, que entendia que a prática 

de revistas tais como as realizadas eram mais eficientes e baratas.  
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CONCLUSÃO 

 

  

 No segundo quartel do século XX o campo dos policing studies foi sacudido pela 

descoberta de que atores não-estatais estavam crescentemente se engajando em práticas de 

controle social reivindicadas com exclusividade pelo Estado. Desde então, muitos 

pesquisadores passaram a analisar o fenômeno do policiamento privado em suas diversas 

dimensões. Apesar da volumosa literatura já produzida sobre o assunto, pouca atenção foi 

dada à análise empírica dos diversos atores e mecanismos que exercem controle sobre as 

organizações e profissionais de segurança privada. As divergências presentes na literatura de 

língua inglesa entre aqueles que sustentam haver déficits de controle sobre as atividades de 

policiamento privado, e aqueles que consideram que as organizações e profissionais de 

segurança privada estão sujeitos a múltiplos controles capazes de prevenir e reduzir abusos, 

foram pouco exploradas empiricamente. Análises empíricas amplas também não existem na 

literatura nacional, que estudou apenas o controle estatal via regulação, deixando em segundo 

plano os controles externos exercidos pelos clientes, pela justiça e pela mídia de massas, bem 

como os controles que as organizações exercem diretamente sobre os profissionais de 

segurança privada.  

 Visando dar uma contribuição substantiva para a bibliografia nacional e internacional, 

o trabalho propôs analisar o controle da segurança privada a partir das interações possíveis 

entre os mecanismos de controle externo e os mecanismos de controle interno. É dentro das 

organizações que se encontram os mecanismos de controle com maior capacidade de afetar o 

comportamento dos agentes de policiamento. Por essa razão, o controle da segurança privada 

somente pode ocorrer se as empresas de segurança contarem com sistemas de controle interno 

altamente estruturados e comprometidos em gerar comportamentos conformados às regras 

públicas. O trabalho partiu da hipótese de que isso ocorreria num ambiente institucional capaz 

de reduzir os custos de estruturação de sistemas de controle interno e/ou de elevar os custos 

de comportamentos desviantes em relação às normas publicas que regulam a prestação de 

serviços de segurança privada. Esse ambiente poderia ser produzido caso os clientes se 

interessassem em remunerar adequadamente contratos de modo a ter serviços de segurança 

privada conformados às regras públicas e/ou diante das situações nas quais o órgão regulador, 

o judiciário e a mídia fossem capazes de impor sanções fortes o suficiente para tornar o 

comportamento desviante mais custoso do que o investimento necessário para a estruturação 

de mecanismos de controle interno capazes de prevenir tais comportamentos. 
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 Os resultados dos estudos de caso mostraram que a configuração dos sistemas de 

controle interno de empresas de segurança privada é fortemente afetada pela ação dos clientes 

e em alguma medida da Polícia Federal, mas não pela ação do judiciário e da mídia. Quando o 

cliente remunera o contrato de prestação de serviços adequadamente e se interessa por 

condutas respeitosas, criam-se condições para a existência de um sistema de controle interno 

estruturado e alinhado às regras públicas. O contrário também é verdade. Se o cliente não 

remunerar o contrato adequadamente e desejar comportamentos desviantes em relação às 

normas públicas, o resultado tende a ser um sistema de controle interno com baixo grau de 

estruturação e alinhamento. Diante deste último cenário, a pesquisa mostrou que os controles 

externos provenientes do Estado e da mídia não eram capazes de atuar de forma corretiva. A 

análise sugere que o controle regulatório poderia ser efetivo caso normatizasse a interação dos 

vigilantes com o público e sancionasse as empresas e/ou clientes cujos vigilantes se 

desviassem das normas. No Brasil isso ocorre apenas para o caso de revistas pessoais 

realizadas em agência bancárias. Para todas as demais circunstâncias de interação entre 

vigilantes e cidadãos, não há regulação e/ou sanções previstas em caso de desvios de conduta, 

limitando assim a efetividade do controle regulatório. Os controles externos da justiça e da 

mídia também não se mostraram capazes de impor sanções fortes o suficiente para corrigir 

déficits decorrentes das situações nas quais os vigilantes não são devidamente controlados ou 

são controlados para se comportar em desacordo com as expectativas públicas que recaem 

sobre os serviços de segurança privada. Em nenhuma das situações estudadas as ações da 

mídia e da justiça foram capazes de forçar os clientes a demandar e as empresas de segurança 

a melhorar o controle dos profissionais de segurança para que estes não mais adotassem 

comportamentos desviantes em relação aos princípios de direitos humanos e relações 

públicas.  

 Esses achados dão razão aos argumentos de que existe um déficit de controle sobre as 

atividades de policiamento privado. Para as situações nas quais os clientes não se interessam 

ou não oferecem condições para a existência de mecanismos de controle voltados à obtenção 

de condutas respeitosas, a pesquisa mostrou não haver controles externos capazes de atuar 

como última linha de defesa e correção de rumos. Essas descobertas são congruentes com os 

achados de diversas pesquisas sobre o controle da polícia, que mostram que os controles 

externos não são um meio suficiente para produzir alinhamento com a norma jurídica ou 

mesmo serviços de segurança de qualidade (REISS, 2003; SKOLNICK e FYFE, 1993; 

GOLDSMITH, 1991). Como notou Bayley (2001, p. 195), o principal valor dos controles 

externos talvez não seja instrumental e sim simbólico. Sua existência dá tranqüilidade aos 
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cidadãos de que existe alguém supervisionando o que ocorre e pronto para agir no caso dos 

valores policiais falharem. As situações analisadas empiricamente por esta tese mostram que 

este é o caso para o setor de segurança privada. Os controles externos provenientes da esfera 

pública talvez possam funcionar como linha de defesa diante de clientes que demandam e 

empresas que executam atividades de policiamento privado que resultem em violações de 

direitos civis graves e sistemáticas, mas isso precisa ser demonstrado. Que venham novos 

estudos.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Procedimentos utilizados para a localização dos casos 

  

 A localização da empresa de segurança e dos casos com as características requeridas 

para a realização da inferência foi uma das etapas mais difíceis da pesquisa. A busca começou 

pelo banco criminal explorado no capítulo 4, que foi vasculhado com o objetivo de localizar 

ocorrências de desvios de conduta grave que pudessem ter repercutido na mídia e chegado ao 

judiciário sob a forma de processos de responsabilidade civil por danos materiais e/ou morais. 

As ocorrências de indiciamento eram as que tinham maior potencialidade para suscitar a 

reação dos controles externos da mídia e do judiciário, já que esse tipo de ocorrência indica 

que a autoridade policial viu indícios de autoria e materialidade em determinado crime. 

Dentro dessa categoria, atenção especial foi dada aos crimes contra a pessoa, que são os de 

maior clamor e potencial ofensivo. O gráfico 14 mostra a natureza de todos os indiciamentos 

presentes no banco de dados e a tabela 13 o local onde os crimes contra a pessoa que 

resultaram em indiciamentos ocorreram.  

 

Crimes 
contra 

a pessoa
11

Outras           
Naturezas

8

Crimes 
contra o 

patrimônio
18

Crimes e 
contrav. 

com armas 
de fogo

16

Fonte: O autor. Construído a partir de dados da CAP/SSP-SP  
 

Gráfico 14 - Natureza dos indiciamentos de vigilantes 
regulares e semirregulares - cidade de São Paulo 10/2009 a 

09/2010 (N° de indiciamentos) 
 

  
 
 Como mostra a tabela 13, as ocorrências de crimes contra a pessoa com indícios de 

autoria e materialidade estavam concentradas em agências bancárias e redes comerciais. A 

Tabela 13 - Local dos indiciamentos de 
vigilantes regulares e semirregulares que 
cometeram crimes Contra a Pessoa - Cidade 
de São Paulo, 01/2009 a 09/2010 
 

Local Crime 
N° de 

Indiciamentos 

Comércio 

Tentativa de homicídio 02 
Homicídio doloso 01 
Cárcere privado 01 
Subtotal 04 

Agências 
bancárias 

Tentativa de homicídio 02 
Constrangimento ilegal 01 
Preconceito racial 01 
Subtotal 04 

 
Outros 

 

Ameaça 01 
Lesão Corporal 01 
Omissão de Socorro 01 
Subtotal 03 
Total geral 11 

Fonte: O autor. Construído a partir de dados da 
CAP/SSP-SP e PF 
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análise individualizada dessas ocorrências revelou que as duas tentativas de homicídio em 

agências bancárias aconteceram num mesmo contrato: o contrato de prestação de serviços da 

Proteção Privada para o Banco Mendes. De posse dessa informação, foram realizadas buscas 

no Google e no Tribunal de Justiça de São Paulo para saber se os crimes cometidos pelos 

vigilantes haviam repercutido na mídia e/ou rendido processos judiciais para a reparação dos 

danos causados às vítimas. As duas coisas tinham ocorrido, credenciando assim a Proteção 

Privada e o contrato com o Banco Mendes como objetos de estudo.  

 Depois de localizado esse contrato de prestação de serviços, para simplificar o 

processo de seleção dos casos e a execução do estudo, a escolha dos demais casos ocorreu 

dentro da carteira de clientes da Proteção Privada. Por sorte, essa empresa era uma das 

maiores organizações de segurança privada que atuava na grande São Paulo, onde tinha uma 

carteira de clientes diversificada e que incluía outros bancos e algumas redes comerciais82. 

Para localizar os demais contratos, foi realizado levantamento de informações junto aos 

gestores operacionais da empresa, processo que resultou na identificação de alguns candidatos 

potenciais para o estudo. Para certificar-se de que as informações levantadas junto aos 

gestores eram fidedignas e definir os casos mais adequados, realizou-se também, em outubro 

de 2011, levantamento de informações no Google, no Tribunal de Justiça de São Paulo e no 

Tribunal Regional do Trabalho da 2° Região com o nome da Proteção Privada e dos clientes 

potenciais do estudo. Essas buscas não retornaram resultados para o caso Banco Gales e Sato 

Atacadista, confirmando que esses contratos não haviam sido expostos recentemente ao 

controle da mídia e do judiciário. Para o caso da Rede Berguer, resultados foram retornados 

somente nas buscas realizadas no judiciário, confirmando assim se tratar de um caso que 

havia sido exposto apenas ao controle do judiciário.  

 

ANEXO B - Roteiro base para as entrevistas semiestruturadas 

 

Identificação do Entrevistado 
 
Data da Entrevista: 
Início da entrevista:                         Término:  
Nome do Entrevistado:  
Idade do Entrevistado: 
Cargo:  
Há quanto tempo trabalha no setor de segurança privada?: 

                                                 
82 Sobre o Perfil dos Clientes da Proteção Privada, ver a seção 5.3 “Características Gerais da Unidade de Análise 

e dos Casos Selecionados”. 
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Já desempenhou outra função na área de segurança: (   ) não; (   ) sim.  
Qual?: 
Características Gerais da Empresa e dos Clientes 
 
1) Como é o organograma da GP Segurança?  

a) Houve alguma mudança importante no organograma nos últimos 06 anos? 
 
2) Há quanto tempo a empresa atua na área de vigilância patrimonial?  
 
3) Há quanto tempo presta serviços para: 

a) Banco Mendes? 
b) Banco Gales? 
c) Berguer? 
d) Sato Atacadista? 

 
4) De um modo geral, há diferenças entre o Mendes, Gales, Berguer e Sato no que diz 
respeito às exigências de qualidade dos serviços?  

 
5) De um modo geral, o Mendes, Gales, Berguer e Sato são considerados bons clientes do 
ponto de vista da remuneração dos contratos?  

 
 

Controles Sobre Pessoal 
 
Seleção e Colocação de Pessoal  
 
6) Como é o recrutamento/seleção para trabalhar no Mendes, Gales, Berguer e Sato? Houve 
alguma mudança de procedimento nos últimos 06 anos? 

 
7) Como é feita a alocação de vigilantes para trabalhar no Mendes, Gales, Berguer e Sato?  

a) quais critérios são utilizados? Quais as exigências dos clientes? 
b) desde quando esses critérios são utilizados? Por que começaram a ser utilizados? 
c) houve algum aprimoramento desses critérios nos últimos 06 anos?  
 

Treinamento 
 
8) Existe treinamento extracurricular para os vigilantes alocados no Mendes, Gales, Berguer e 
Sato?  

a) o que é ensinado? (solicitar acesso ao conteúdo programático) 
b) qual o percentual de vigilantes? (solicitar acesso às listas de presença) 
c) qual a carga horária dos treinamentos? 
d) qual a periodicidade?  
e) quando esses treinamentos começaram e por quê? 
f) houve alguma mudança nos últimos 06 anos? 

 
Provisão de Recursos 
 
9) Os vigilantes alocados no Mendes, Gales, Berguer e Sato dispõem de armas não letais?  

(   ) não; 
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(  ) sim. Desde quando? Por quê? Qual a quantidade de vigilantes que dispõe desse 
recurso?  

 
10) Os vigilantes alocados no Mendes, Gales, Berguer e Sato dispõem de detectores de metais 
portáteis?  

(   ) não; 
(  ) sim. Desde quando? Por quê? Qual a quantidade de vigilantes que dispõe desse 
recurso?  

 
11) Como é o uniforme disponibilizado aos vigilantes alocados no Mendes, Gales, Berguer e 
Sato? 
 
12) Nos contratos com o Mendes, Gales, Berguer e Sato, existe algum dispositivo ou 
procedimento que vise detectar pessoas que estão trabalhando num nível de stress elevado e 
que podem colocar em risco os procedimentos de segurança?  

(   ) não 
(   ) sim. Desde quando? Por que foi criado? Como funciona?  

 
 
Controles da Ação e Controles Culturais  
 
Manuais de Procedimentos e Códigos de Conduta  
 
13) Como a empresa comunica aos vigilantes alocados no Mendes, Gales, Berguer e Sato 
quais comportamentos eles devem adotar em serviço?  

(   ) a comunicação é feitas face a face por superiores; e/ou 
(   ) a comunicação é feita formalmente em manuais de normas e procedimentos 

 
14) Quais comportamentos são desejados/normatizados dos vigilantes alocados no Mendes, 
Gales, Berguer e Sato? (solicitar acesso aos manuais de normas e procedimentos) 

a) desde quando existe essa normatização? Por que foi implantada? 
b) houve alguma modificação nos últimos 06 anos? Por quê?  

 
15) A empresa dispõe de “códigos de ética” e/ou “códigos de conduta” formalizados?  

(   ) não (se não possui, ir direto para a questão 17) 
(   ) sim  
 

16) Em relação a esse código, gostaria de saber:  

a) ele vale para toda a empresa ou apenas para o Mendes, Gales, Berguer e Sato?  
b) qual o conteúdo desse código? Sobre o que ele dispõe? (solicitar acesso) 
c) desde quando existe? Por que foi implantado?  
d) houve alguma modificação nos últimos 06 anos? Por quê?  

 
Supervisão 
 
17) Como os vigilantes do Mendes, Gales, Berguer e Sato são supervisionados?   

a) em média, qual a quantidade de supervisores por vigilantes?  
b) existe uma política que define uma quantidade mínima de supervisores? 
c) em média, quantas vezes por semana/mês o supervisor visita os postos? 
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d) A empresa utiliza CFTV ou outras tecnologias para realizar supervisão? 
e) qual o objetivo da supervisão? 
f) houve alguma mudança na forma como a supervisão é feita nos últimos 06 anos? 

 
Política de Premiações e Punições 
 
18) A empresa possui algum tipo de política institucionalizada de incentivo aos vigilantes 
com bom desempenho que trabalham no Mendes, Gales, Berguer e Sato Atacadista?  

a) como funciona essa política?  
b) Quais critérios são utilizados na concessão de benefícios? 
c) Prêmios são concedidos para vigilantes individuais ou para as equipes?  
d) Desde quando existe essa política e por que foi criada?  
e) houve alguma mudança nessa política nos últimos 06 anos? Por quê? 

 
19) O que seria considerado desvio de conduta no caso dos vigilantes alocados no Mendes, 
Gales, Berguer e Sato?   

a) desvios e respectivas punições estão previstos em códigos ou manuais de normas? 
b) quais são os desvios e respectivas punições previstas?  
c) desde quando esses desvios estão tipificados e por que o foram? 
d) houve alguma mudança importante nessa tipificação nos últimos 06 anos? Por quê? 

 
20) Como os desvios de conduta de vigilantes são tratados pela empresa? 

a) existe unidade especializada na apuração de desvios e determinação de culpa?  
b) existe procedimento formalizado para determinar a existência de culpa?  

i) o que dispõe esses procedimentos? 
ii) quais são os prazos formalizados para que uma investigação ocorra?  
iii) como a investigação deve ser conduzida? 
iv) quais os desfechos possíveis da investigação? 

c) há indicadores sobre como os desvios e as punições se distribuem na empresa?  
 
 

O impacto dos controles externos  
  
Gostaria de saber como alguns episódios ocorridos nos últimos anos relacionados à prestação 
de serviços de vigilância patrimonial para o Mendes e para a Berguer, afetaram a empresa, a 
relação com os clientes e a prestação de serviços de segurança privada 
 

Episódio 01: Cliente baleado de raspão na cabeça (e outro ferido) em 2009, agência do 
Mendes localizada na zona leste de São Paulo; 

Episódio 02: Cliente morto (e outro ferido) em 2010, agência do Mendes localizada na zona 
leste de São Paulo;  

Episódio 03: Processos movidos contra a Berguer em função de revistas executadas por 
vigilantes da Proteção Privada nos Centros de Distribuição de mercadorias da 
rede. 

 

A relação empresa / meios de comunicação (caso Mendes) 
 
21) Como o Sr. avalia a forma como a imprensa tratou esses casos e trata casos do gênero?  
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22) A empresa sofreu algum dano objetivo em razão da exposição negativa na mídia?  
 
23) A empresa usou alguma política para minimizar eventuais danos causados pela exposição 
que sofreu na mídia? 
 
A relação empresa / cliente  
 
24) Houve alguma alteração contratual ou mudanças para melhorar a prestação de serviços em 
função do ocorrido?  

a) Eventuais mudanças foram iniciativa da empresa ou exigência do cliente? 
b) a alteração foi acompanha de maior remuneração do contrato? 

 
25) Houve alguma sanção contratual em função do ocorrido? Qual? (caso Mendes) 
 
26) Os episódios ocorridos no Mendes afetaram de alguma forma a relação da empresa com 
outros clientes do setor bancário? 

a) outros clientes manifestaram preocupação com o ocorrido? 
b) algum outro cliente solicitou alterações na prestação de serviços de modo a prevenir 

casos como os ocorridos no Mendes? 
c) Houve alguma reação do Gales? 
 

A relação empresa / judiciário 
 
27) O que o Sr. acha dos processos de responsabilidade civil que recaem sobre os clientes e 
empresas de segurança em função de episódios como os narrados?  
 
28) Acha que a arbitragem da justiça na fixação de valores a serem pagos à título de reparação 
foi adequada, ou seja, proporcional à responsabilidade objetiva da organização no episódio?  
 
29) A empresa conseguiu acordo com as partes para evitar/reduzir valores de processos 
judiciais? 
 
30) Existe acordo contratual estipulando responsabilidades por indenizar diante de episódios 
como os relatados? 
 
A relação empresa / Polícia Federal  
 
31) O ocorrido trouxe à empresa alguma conseqüência perante à Polícia Federal?  

a) a empresa teve que prestar contas de algum tipo à Polícia Federal? 
b) a empresa teve que responder a algum procedimento formal junto à Polícia Federal? 
c) a empresa foi sancionada/autuada pela Polícia Federal? 

 
O impacto sobre os sistemas de controle interno  
 
32) Os episódios suscitaram alguma mudança nos sistemas de controle operacional da 
empresa?  

a) recrutamento e alocação de pessoal 
b) manuais de normas e procedimentos do posto 
c) código de conduta 
d) supervisão 
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e) sistema de punição premiação 
Outras questões 
 
33) Na opinião do Sr., por que os dois episódios de desvios de conduta na porta giratória 
ocorreram em agências do Mendes?  
 
34) O que mais incomoda a empresa quando episódios desse tipo ocorrem? (se necessário, 
induzir com as perguntas abaixo) 

a) a forma como a mídia aborda o episódio; 
b) a reação/postura do contratante;  
c) as ações da Polícia Federal diante do ocorrido; 
d) o pagamento de indenizações para reparar os danos causados 
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