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RESUMO
Nas últimas décadas de 1990, 2000 e 2010, tem se observado uma grande
mudança na paisagem urbana de São Paulo, tanto em função do crescimento da
cidade, como na tentativa de proteção do patrimônio pessoal e de propriedade, em
resposta à insegurança que os altos índices criminalísticos apresentam. Diante
deste cenário, construtoras de edifícios residenciais de médio e alto padrão têm
investido em projetos de segurança patrimonial após a aprovação do projeto legal
nos órgãos competentes, de forma equivocada e engessada, na tentativa de
fornecer mais proteção e segurança aos futuros condôminos. Estes projetos, por sua
vez e em sua grande maioria, são desenvolvidos pelos fornecedores de
equipamentos de segurança e de mão de obra, empresas de vigilância, ou
projetistas que ficam amarrados à suas propostas em função do projeto legal já ter
sido aprovado; além disso, ainda sofrem a falta de legislação, normalização e
metodologias sobre o assunto. Esses projetos carecem de um processo fundamental
que é a análise de riscos em segurança patrimonial, e sem este processo, torna-se
difícil mensurar o desempenho dos projetos e elaborar análises comparativas. Outro
ponto importante a mencionar é que os projetos de segurança são concebidos
somente após a conclusão do projeto arquitetônico inicial; muitas das premissas
propostas não são mais possíveis de serem consideradas e são quase sempre
descartadas. Essas premissas descartadas, grande parte, são identificadas como de
maior fragilidade, tornando os edifícios mais vulneráveis a crescente violência
urbana. Os moradores dos edifícios, por falta de conhecimento, cultura de
segurança e uma orientação adequada, acabam tomando ações baseadas nas
próprias crenças ou nas opiniões dos fornecedores de equipamentos eletrônicos e
de mão de obra de segurança– empresas de vigilância, que resultam muitas vezes
em investimentos e medidas reparadoras que proporcionam uma falsa sensação de
segurança, além de quase sempre interferirem na estética do empreendimento.
Como estudo de caso, este trabalho analisa os riscos para a segurança patrimonial
de um edifício residencial de médio-alto padrão localizado no Alto da Lapa – SP,
com projeto datado de 1986, demonstrando a ineficácia das medidas de segurança
que foram propostas e sugere, com base em um modelo de processo de projeto de
segurança residencial, medidas para aumentar o nível de segurança; também
apresenta um levantamento de vinte análises de edifícios no mesmo padrão com
ações tomadas antes e depois da análise de riscos, o que leva o leitor a uma
reflexão para a importância da elaboração do projeto de segurança junto à
concepção inicial do projeto de arquitetura, uma vez que ambos os projetos,
integrado com as demais disciplinas, apresentam interferências diretas entre si, e
também como proposta final, é sugerida a qualificação dos níveis de segurança de
empreendimentos residenciais médio-alto padrão a partir do atendimento de itens
básicos de segurança por meio da análise de risco, de forma que possam normatizar
minimamente as informações quanto aos níveis de segurança existentes.
Palavras-chave: Análise de risco; Segurança do patrimônio; Edificações; Habitação.

ABSTRACT
Proposal of classification of property security of buildings medium-high
standard through risk analysis
Over the last couple of decades, there has been a great change on Sao
Paulo’s urban landscape in spite of the city growth as well as the concern about
protecting personal estate due to an increase in the criminality rates. In this scenario,
construction companies are investing in estate security projects for its medium and
high standard developments after the blueprint approval on the regulatory agencies.
Usually, these projects are developed by the manufacturers of security equipments,
providers of security workforce, and are restricted by the limitations of the previously
approved developments as well as lack of specific regulations on the subject. These
projects lacks a risk analysis approach prior to their implementation, making it harder
to measure the performance of a specific project and comparing it to other projects.
Another topic worth of consideration is that security projects are usually conceived
after the conclusion of the architectonic project, making some of its assumptions
unapplicable and usually discarded, despite the fact that most of them represent the
biggest frailties, making buildings more vulnerable to urban violence. Due to lack of
knowledge and orientation, the residents end up taking action based upon their own
beliefs or on biased information provided by the suppliers of security services, which
results in measures that provide a false illusion of safety as well as interference in the
original aesthetics of the building. The study case presented in the following paper
analyzes the risks to estate safety in a medium-high standard building located in the
Alto da Lapa neighborhood, in Sao Paulo City. The original project dates back to
1986 and displays the ineffectiveness of the security measures applied to it and
suggests new ones, based on a framework for residential security projects. It also
presents a survey of twenty analysis on similar buildings comparing the measures
adopted before and after the risk evaluation, making the reader reflect on the
importance of integrating the security project to the other aspects of the architectural
project from the first draft, since they can all be impacted by the security concerns.
As a final proposal, it is suggested a security level index for medium-high standard
residential buildings by measuring safety-related items through risk analysis, in such
way that makes it possible to standardize the minimum requirements regarding
existing security levels.
Keywords: Risk analysis; Security of assets; Buildings; Housing.
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1 INTRODUÇÃO
Com o aumento do número de edificações, verticalização das cidades,
formação de novas regiões tendo como base o valor de metro quadrado construído
e, consequentemente, a concentração de pessoas, empresas, instituições
financeiras e comércios com nível financeiro semelhantes, qualquer um desses
edifícios pode ser um alvo fácil para ações não desejáveis.
Os constantes dados sobre a violência urbana na cidade e Estado de São
Paulo, levando os cidadãos de forma geral a terem mais preocupação com a sua
segurança, incluindo de forma direta sua residência.
As quase 59 mil mortes intencionais registradas em 2015, divulgadas na 10ª
edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum de Segurança Pública,
indicam um quadro grave de negligência com a vida. Ao longo de sua história, o
Brasil não conseguiu alçar a garantia da vida à condição de prioridade nacional e,
por conseguinte, as mortes acabam por não merecer a mesma saudável indignação
que a corrupção tem provocado na população.
A violência é uma linguagem que vai determinando os rumos e sentidos das
relações sociais e das políticas públicas no país, alvo de debates sobre as melhores
práticas de prevenção e enfrentamento do problema.
Os dados divulgados pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) sobre
os índices de violência letal no Brasil são catastróficos e assustam. Mesmo que,
comparando com anos anteriores, temos tido uma pequena redução da violência
urbana, creca de 2,5%, o fato é que, ainda sim, são números estarrecedores que
deveriam demandar uma atenção e envolvimento maior das autoridades públicas –
principalmente no que tange a políticas públicas efetivas de combate desta violência
urbana, segundo pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – 2015.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2016 apresenta números como
se estivéssemos vivendo uma guerra civil não declarada, que faz vítimas de todos
os lados, sejam elas policiais ou a população. Nesta “guerra de todos contra todos”,
um fator chama a atenção: tanto as vítimas policiais como as vítimas da sociedade,
em regra geral, possuem a mesma origem. No caso dos policiais, são os chamados
“praças” (soldados, cabos, sargentos e subtenentes), e, no caso das vítimas da
sociedade, a grande maioria é oriunda das periferias.
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A questão que se coloca, a partir desta constatação é: por que os “sem camisa”
estão matando os “descamisados”, e vice-versa? Em uma breve análise, temos que
o Estado brasileiro, ao invés de fomentar políticas públicas pautadas na lógica da
redução de enfrentamentos (que culminam em mortes em ambos os lados), faz
justamente o oposto. Os discursos e ações dos poderes são direcionados a
estratégias de redução de mortes, que estimulam enfrentamentos que resultam em
ações letais, ou seja, ainda mais mortes. Tais ações do estado se materializam de
diversas formas, visto que, historicamente, as forças de segurança pública sempre
foram usadas para o controle social no sentido da manutenção do status quo.
Em outras palavras, na medida em que o Estado abre mão de políticas
educacionais, ou se omite na questão dos direitos sociais e utiliza as forças de
segurança como forma de contenção social dos “excluídos”, ele incentiva confrontos
que tornam os policiais e a população potenciais vítimas, e, no caso dos policiais,
vítimas dúplices, visto que quando confrontado, o Estado não raras vezes culpa o
próprio policial, seja por ter agido ou por ter morrido.
Os dados da criminalidade no Brasil são apresentados na figura 01 do
infográfico Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que esclarece por meio de
números os índices que motivam no tema dessa pesquisa.
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Figura 1: Principais Indicadores da Segurança Pública em 2017

Fonte: Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública- 2017.

A consequência deste cenário é o aumento da violência urbana, em que a
preocupação com a segurança patrimonial e pessoal cresceu de forma significante
nos últimos quinze anos. Isto fez com que as pessoas – moradores, construtores e
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consultores, começassem a repensar e a se preocupar de forma direta com
medidas, processos, normas, sistemas, recursos humanos e equipamentos de
segurança patrimonial para residências, pois agora esta se tornou uma urgência, há
que se tornar este local mais seguro, o seu “porto seguro”.
Desta forma, o Planejamento em Segurança Patrimonial ganha importância
em termos de projeto, em alguns casos, até diferenciais de comercialização,
ressaltados pelos corretores.
Confirmando a tendência da preocupação com projetos de segurança
patrimonial, O IBGE realizou uma pesquisa em 2012, figuras 2 e 3, em que se media
o nível de insegurança da população e o nível de segurança nas instituições
policiais. Questionados sobre a sensação de segurança em suas cidades, os
resultados mostram que menos da metade da população afirma se sentir segura.
Figura 2: Sumário da Pesquisa IBGE sobre a Sensação de Segurança, 2012.

Fonte: IBGE, Pesquisa sobre Segurança da População Brasileira, 2012.

18

Diante desses quadros de pouca sensação de segurança nas cidades, podese observar a crescente preocupação com a segurança pessoal e patrimonial, que
atua em grande parte de forma independente, vide os índices que movimentam o
mercado de instalações eletrônicas de segurança, que “capacitam” qualquer
indivíduo leigo para ser o seu próprio consultor de segurança, interferindo e nem
sempre acertando na segurança de sua residência ou bem patrimonial, sem estar
integrado ao de arquitetura e engenharia desde o início de sua implantação , tanto
para os edifícios residenciais, como comerciais.
A existência de empresas e pessoas que circulam por elas gera uma
movimentação financeira no local e em seu entorno, atraindo a existência de mais
comércio e serviços, tais como bancos, restaurantes, cafés, serviços em geral, e até
mesmo edificações residenciais; polos que atrairão também o olhar para a
criminalidade e a violência, estas, cada vez mais criativas e acompanhadas de uma
abrangência maior de riscos como furto, roubo, desvio de informação e sequestros.
Além da preocupação com a violência, um projeto de segurança patrimonial
possui uma visão holística que antecipa para todos os riscos ligados ao patrimônio
da edificação. Brasiliano (2015) cita a falta de profissionalismo dos projetos e
protocolos hoje existentes no mercado:

“Os empreendimentos, residenciais ou comerciais, deveriam possuir planos
que minimizassem os efeitos dos riscos sobe eles. Estes planos são denominados
de Protocolos de Respostas, onde o gestor de segurança, integrado com o Facility
da edificação deveriam construir Cenários de Riscos possíveis de serem
operacionalizados e, a partir destes cenários, elaborar respostas efetivas para
minimizar os impactos.
Dessa forma, um projeto de segurança para uma edificação deve estar
integrado com todas as disciplinas, seja uma edificação comercial ou residencial,
mas que corra minimamente um risco e necessite de segurança. Brasiliano (2015)
apresenta como forma de mitigar os riscos, o embasamento em duas ferramentas de
gestão: cenários de riscos e análise de riscos. As duas ferramentas compõem uma
estrutura de gestão integrada.
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O cenário de riscos apresenta os cenários prospectivos em segurança. Já a
análise de riscos, visualiza as condições futuras das operações da edificação frente
aos cenários identificados.
Embora o risco acompanhe o homem e seja inerente à sua natureza, os
empreendimentos devem observar e assimilar as consequências em função da
concretização

dos

eventos

podem

ser

catastróficas

para

as

operações,

inviabilizando o empreendimento. A atuação gerencial, hoje, convive com a
imprevisibilidade e com a ambiguidade. E um dos elementos principais dessa
convivência é ter que tomar decisões baseadas em informações incompletas e ou
em constante mudança. ”
BRODER (2000) e PURPURA (2002) ressaltam a importância e necessidade
da busca constante da identificação dos eventos possíveis em segurança
patrimonial; Brasiliano (2015) nomina essa visão abrangente de riscos operacionais.
Esses riscos englobam desde um assalto, sequestro, furto, uma crise de
abastecimento de concessionárias, como água, energia, telefonia, até mesmo uma
situação emergencial onde é necessária a evacuação imediata de todas as pessoas.
Portanto, haver uma integração forte entre a arquitetura, engenharia e a segurança,
verificando as interferências nos projetos de paisagismo, acesso, localização de
guaritas, portões, especificações técnicas, entre outros, é primordial. Tudo isso
gerenciado de forma integrada durante a fase de idealização e construção da
edificação.
Brasiliano (2015) também orienta que, para a gestão de riscos operacionais
em segurança patrimonial em edificações, deve-se:
I.

Consultar os diversos projetos das diversas disciplinas áreas,
verificando as respectivas interferências e interconectividades;

II.

Estabelecer contexto – cenários de riscos da edificação;

III.

Identificar

as

fragilidades

existentes

no

projeto

integrado

–

denominados de fatores de risco ou causas;
IV.

Realizar a Análise de riscos: estimar a probabilidade e as
consequências do risco em caso de concretização;
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V.

Realizar a Avaliação de riscos: colocar os riscos em uma Matriz com o
objetivo de enxergar o nível de criticidade de cada risco, visando
priorizar o tratamento;

VI.

Tratar o risco através de sugestões, que podem ir desde troca de
especificações de sistemas de segurança, localização de sistemas de
câmeras, guaritas, paisagismo, nível de iluminação, entre outros;

VII.

Acompanhar na obra se as sugestões estão sendo implementadas e
operacionalizadas;

VIII.

Medir o nível de eficácia das sugestões através do monitoramento dos
riscos da edificação, visando possuir um grande banco de dados de
sugestões eficazes.

A definição de Brasiliano (2016) enxerga que os riscos operacionais de uma
edificação são indispensáveis para que haja uma solução integrada e duradoura. Só
acontece este tipo de solução se, e somente, os projetistas tiverem uma visão
holística dos riscos, antecipando as medidas e ações.
Pompeu (2010) cita o fator crítico de sucesso de um projeto e segurança
patrimonial para edificações residenciais e ou comerciais na análise de riscos: sem a
análise de riscos, não há como sugerir medidas dentro de uma relação de custo
benefício, além dos projetistas mitigarem as fragilidades do empreendimento e
recomendar soluções integradas.

1.1 Justificativa do trabalho
O estudo de aplicação, como uma proposta para a qualificação da segurança
patrimonial de edifícios residenciais ou comerciais médio-alto padrão, com o
atendimento de itens básicos de segurança para poderem ser qualificados como
minimamente seguros. Ressalta-se que o foco nos empreendimentos de nível
médio-alto padrão deve-se à urgência e condições que essa classe possui para com
a segurança compartilhada no próprio empreendimento: não possuem condições
suficientes para suprir de segurança privada, tal como ocorre nos empreendimento
alto-altíssimo padrão, mas também já estão acima das classes mais baixas, que não
possuem condições de investimentos maiores para a segurança. A classe médio-
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alta investe em sua segurança, e rateia por meio das taxas condominiais, e já até
procura por esse tipo e padrão de imóvel, esperando que este lhe traga condições
mínimas de segurança e tranquilidade.
A proposta para a qualificação da segurança patrimonial de edifícios médioalto padrão, além de facilitar o reconhecimento e identificação da segurança do
edifício em questão, pode ser também ser um diferencial de vendas, por
proporcionar valor agregado desde o stand de vendas. Com a qualificação por meio
de itens básicos de segurança, evitar-se-á que ao longo do uso do edifício, as
fragilidades se apresentem (sejam percebidas e identificadas), e que os próprios
moradores busquem pela implantação de sistemas e processos sem uma orientação
devidamente qualificada por profissionais da área, seja pela pura intuição e
percepção pessoal, ou por sugestões de fornecedores de produtos e serviços em
segurança patrimonial.
Assim, percebe-se a existência de uma grande distância entre a segurança
de um edifício residencial ou comercial com um projeto de segurança patrimonial
realizado por um profissional, utilizando técnicas e metodologias de mercado, e
outro onde não exista um projeto de segurança patrimonial, que foi concebido
apenas pela intuição de uma comissão de moradores, síndico/administrador, ou
fornecedores de produtos.
O presente estudo poderá servir como fonte de consulta para leitores que se
interessarem pelo tema, profissionais da área, da construção civil, ou ainda, como
lista de bibliografias para trabalhos futuros.
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2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho consiste em classificar a segurança patrimonial e
demonstrar as fragilidades reais não identificadas pela falta de processo de
avaliação de riscos - que é uma ferramenta que permite mensurar a eficácia da
segurança nos empreendimentos.
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3 METODOLOGIA
A metodologia caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com abordagem
qualitativa, para a qual foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e, a partir
desse estudo, é proposta uma qualificação referente ao atendimento de itens básicos
pertinentes a segurança patrimonial. O estudo de caso e a análise de risco de vinte
edifícios residenciais médio – alto padrão na cidade de São Paulo, identificam as
fragilidades motrizes das edificações – fatores de riscos do projeto de segurança
patrimonial, utilizando-se para isso uma parte do processo de avaliação de riscos. A
partir do levantamento das fragilidades existentes nestes edifícios e melhorias
propostas, será sugerido um checklist que identificará se os itens básicos de
segurança estão sendo atendidos, e ao final, esta qualificação poderá ser identificada
por meio de um selo, para que este seja facilmente reconhecido e difundido no
mercado da construção civil, proporcionando ao público em geral uma noção de que a
segurança patrimonial do edifício em questão atende aos quesitos básicos.
Para atender ao resultado esperado, são necessários os seguintes passos:
Passo 1: Definição do ponto focal – fragilidades motrizes do projeto de
segurança patrimonial.
Passo 2: Descrição da expansão da segurança patrimonial privada.
Passo 3: Descrição da avaliação de riscos em projetos arquitetônicos e em
edificações residenciais como meio de fortificar a residência – Motricidade dos Fatores
de Riscos.
Passo 4: Apresentação dos resultados, utilizando-se um estudo de caso real,
em que foram identificados fatores de riscos motrizes, fragilidades cruciais, ainda
descobertas pelo plano de segurança patrimonial.
Passo 5: Conclusão sobre os resultados do estudo de caso e proposta para
qualificação dos edifícios com atingimento de quesitos básicos de segurança
patrimonial.
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4 A EXPANSÃO DA SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA - HISTÓRICO
Nesse capítulo, será apresentado o histórico da expansão da segurança patrimonial no
Brasil e em outras regiões do mundo.

4.1 A Expansão
Os serviços de segurança privada passaram a se expandir no mundo com
maior velocidade por volta dos anos 60 (1960), ou, ao menos, nas democracias
desenvolvidas ou em desenvolvimento, em que os dados são mais acessíveis
(Shearing, 1992; South, 1994), estimuladas por mudanças importantes nas dinâmicas
sociais dessas sociedades, em especial nos grandes centros urbanos. É possível
identificar dois processos políticos que orientam as concepções teóricas sobre a
indústria da segurança: o primeiro diz respeito à centralização do poder político no
âmbito da consolidação do Estado-Nação e o segundo, ao avanço do liberalismo como
doutrina econômica hegemônica, que abre caminhos para esse movimento de
expansão dos serviços privados de segurança.
Historicamente, pode-se observar que a concentração dos serviços de
segurança nas mãos do Estado é marcada pela passagem da responsabilidade pelo
policiamento para as forças públicas, em meados do século XIX. Até então, diversas
formas de organizações destinadas a oferecer segurança são encontradas, desde as
polícias helênicas da Antiguidade, com pouca coordenação e profissionalização, ou as
grandes administrações policiais públicas da República romana, até as polícias de
bases locais e comunitárias que se desenvolveram em diversos países europeus
durante a Idade Média e permaneceram até os séculos XVIII e XIX (Monet, 2001).
Organizações privadas também coexistiram com essas últimas, em forma de grupos e
milícias privadas, para fazer a vigilância dos burgos e das colheitas, acompanhar as
caravanas com o objetivo de proteger o rei e os senhores feudais de investidas
criminosas, proteger mercadorias e propriedades ou para recuperar produtos e bens
roubados.
Com o novo contexto da centralização da polícia, ganhou força a concepção de
que a existência das polícias privadas traria sérias consequências para a paz e os
direitos civis. A polícia pública passa a ser identificada diretamente com o interesse
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público e a polícia privada com a reprovação do interesse público. Além da proteção
dos cidadãos, essa centralização passou a absorver a defesa das corporações,
impedindo assim a proliferação da demanda por polícias privadas, sobrando como as
únicas funções os serviços de autodefesa e autoajuda, compreendidas como direitos
humanos fundamentais (ou seja, guardas que auxiliavam, de forma bem limitada, as
entidades a proteger a vida e a propriedade) (Shearing, 1992, p. 435). Cristaliza-se,
assim, a concepção do policiamento público como “legítimo” e policiamento privado
como “perigoso”. O estabelecimento da Nova Polícia, criada em Londres em 1829,
significa simbolicamente uma mudança decisiva para a transferência de funções em
direção à centralização da polícia nas mãos do Estado, e a partir daí o policiamento
privado se reduz até os anos 1950.
Essa centralização do policiamento se desenvolveu de forma gradual e não
ocorreu uniformemente. Na França, por exemplo, esse processo ocorreu muito antes,
no século XVII, enquanto na Rússia até o início do século XX essa função era dividida
entre o governo e os proprietários de terra. Mesmo com o recrudescimento gradual até
meados do século XX, nos Estados Unidos é mais evidente o fato das polícias
privadas nunca terem efetivamente deixado de existir. A exemplo do que estava
ocorrendo na Inglaterra, os Departamentos de Polícias estaduais começaram a surgir
no final do século XVIII, consolidando-se durante o século XIX. No entanto, a
corrupção e o treinamento precário dos agentes, incapazes de atender a demanda
cada vez maior por segurança nas grandes cidades (onde a industrialização se
acelerava) e também fora delas, principalmente nas estradas de ferro e outras rotas de
mercadorias, levaram ao surgimento das primeiras grandes empresas de segurança.
Em 1855 Allan Pinkerton, um detetive de Chicago, cria a Pinkerton´s National Detetive
Agents, atualmente uma das maiores companhias mundiais de serviços privados de
segurança, que no início era voltada especificamente para a proteção das cargas
transportadas nas estradas do país. Em 1859 surge a Brinks Incorporated, que
começa a fazer transporte de valores em 1891, posteriormente se expandindo para o
mundo inteiro. Nesse mesmo período, passa a ocorrer uma procura significativa pelas
empresas de segurança, sobretudo voltada à contenção de conflitos laborais, que
permaneceu até por volta de 1930.

A partir do pós-guerra abriram-se novas frentes para o desenvolvimento da
indústria de segurança. De uma forma geral, as principais causas dessa expansão
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foram o incentivo econômico e o espaço legal para o policiamento corporativo, entre os
quais o surgimento e a disseminação das “propriedades privadas em massa”1, também
chamadas de espaços semi-públicos; do aumento do crime e da sensação de
insegurança; e outros fatores inerentes a esses, como a pressão das companhias de
seguros sobre seus clientes para a contratação de serviços especializados de
proteção (Bayley e Shearing, 2001; Ocqueteau, 1997).

Se por um lado houve uma série de incentivos para a emancipação desse
mercado, por outro o contexto para tal emancipação foi possibilitado por mudanças
importantes na consciência política, que tornaram possível, na esfera da segurança,
criar um sistema integrado, público e privado, entre as atividades do Estado e os
“avalistas corporativos da paz” (Shearing, 1992, p. 449). Essas mudanças foram mais
nítidas nos Estados Unidos, em que alguns estudos, elaborados pelo departamento de
justiça do país, desafiaram as concepções vigentes as quais tendiam a ver as polícias
corporativas como “exércitos privados”. Entre os estudos que tiveram influência nessa
direção destaca-se o relatório feito pela RAND Corporation (Kakalik e Wildhorn, 1972),
um exame do policiamento que compreende os serviços privados de segurança sob a
lógica industrial, deslocando a ideia do policiamento como uma questão de política e
soberania para um tema de economia e eficiência. Tendo como pano de fundo a
industrialização e a rápida emancipação do policiamento privado, vista no
desenvolvimento acelerado dos contratos de segurança, o relatório RAND mudou os
termos do debate que era pautado pela visão da centralização, transformando
conceitualmente os guardas privados em um “parceiro júnior” dos serviços públicos,
cujas principais funções (prevenção do crime, fornecimento de segurança contra
perdas por acidentes e por falhas técnicas e controle do acesso e da atuação de
empregados em propriedades privadas) seriam atividades complementares às de seu
“parceiro sênior”, liberando o Estado dos custos resultantes de atividades que fugiam
ao escopo e às possibilidades dos recursos destinados às polícias públicas. Nessa
visão, não haveria motivos para uma preocupação mais detida sobre os serviços
privados de policiamento, uma vez que, ao contrário de constituir uma ameaça, eles
estavam auxiliando na tarefa de garantir segurança para o conjunto da sociedade.
1
Termo usado para designar os grandes espaços privados abertos ao público, como os centros comerciais,
os shopping-centers, cinemas e complexos esportivos, além dos grandes condomínios residenciais nos subúrbios
dos centros urbanos (Shearing e Stenning, 1981).
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Nos anos 80, outro relatório encomendado pelo Departamento de Justiça dos
Estados Unidos e produzido pela Hallcrest Corporation (Cunningham e Taylor, 1985) é
desenvolvido no intuito de avaliar a década seguinte àquela relatada pelo estudo
desenvolvido pelo relatório RAND. Esse novo estudo vai mais longe do que o relatório
RAND, desenvolvendo e ampliando o argumento de que não havia diferenças
significativas, na prática, entre o que as polícias privadas e públicas faziam (Shearing,
1992, p. 441). Os serviços de policiamento privado passam a serem considerados
como parte da luta contra o crime, tornando-se “parceiros em pé de igualdade” das
forças públicas, para além de suas funções de autodefesa e proteção. Além disso, os
consultores da Hallcrest Cunningham e Taylor recomendavam em seu relatório o
compartilhamento, as parcerias e a troca de experiências e de informações entre
ambas as polícias.

Zanetic (2006) cita a amenização das críticas à polícia privada, o que abriria
espaço ao desenvolvimento e aumento do setor com números significativos: há um
salto de 300 mil de funcionários contratados na indústria da segurança em 1969 para
1,5 milhão em 1995 nos Estados Unidos, e por volta do ano 2005 – dez anos depois, o
número de seguranças particulares quase triplicou em relação ao número de policiais
no país. O aumento da procura e oferta dos serviços privados de proteção está
presente também em grande parte dos países democráticos, mesmo nos que
possuem um Estado e direito público fortes, como França, Portugal e Espanha, cujo
desenvolvimento

nesse

setor

foi

menor.

South

(1994)

conseguiu

localizar

levantamentos semelhantes aos Estados Unidos e Canadá nos países europeus –
Leste e Oeste; além de regiões como Austrália e Japão, e também Africa do Sul
(Sarre, 2002 e Irish, 1999). Esse grande aumento de seguranças atuando no setor,
trouxe o aprimoramento de processos, formação e treinamento, assim como nos
equipamentos eletrônicos que auxiliam o mercado de segurança.
Não obstante às semelhanças entre os policiamentos, enquanto os serviços
privados priorizam a prevenção de perdas e a minimização dos danos das vítimas, as
forças públicas agem sempre (ao menos idealmente) em função do cumprimento
estrito das normas legais e da punição dos agressores (Bayley & Shearing, 2001;
Ribeiro, 1999). Focada mais nas vítimas do que nos agressores, a segurança privada
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está mais propensa a agir de acordo com princípios da justiça restaurativa, conferindo
maior informalidade na resolução dos conflitos de forma a minimizar os riscos de
novas ofensas ou mesmo de forma a restituir os prejuízos sofridos em acordo direto
com os ofensores, o que muitas vezes pode ser preferível para os clientes, sobretudo
para as empresas que contratam serviços de segurança, que buscam resolver os
problemas de forma rápida e sem a necessidade de envolver-se com os
inconvenientes do sistema de justiça criminal.

Além das duas correntes fundamentais descritas por Shearing quanto ao
pensamento político a respeito da relação entre o policiamento público e o
policiamento privado (centralização e liberalismo), o autor identifica a visão “pluralista”
que questiona a força dos Estados-Nação, reconhecendo uma tensão desencadeada
pelas transformações decorrentes da abertura ao mercado, que pode ser visualizada
em diversos campos. Essa tensão se desenvolve em dois planos: em primeiro lugar,
os pluralistas veem uma fragmentação que nega ao Estado sua posição privilegiada,
levando à erosão de sua autonomia; em segundo, uma deterioração da distinção entre
público e privado. O que estaria de fato em jogo seria uma “mudança fundamental na
localização da responsabilidade pela garantia e definição da paz”, com unidades
soberanas e posições de autoridade sem ordem horizontal ou vertical, com a
coexistência de “governos privados” corporativos e governos de Estado, operando
“uns nas sombras dos outros” (Shearing, 1992, p. 453), entre as brechas deixadas
pelo poder público.

A emergência da segurança privada teve consideráveis implicações para a
organização social e política na medida em que essa produz um novo sistema difuso,
em que o poder de coerção se encontraria disperso em uma rede fragmentada em que
os agentes não ocupam posições hierárquicas definidas. (Shearing, 1992, p. 453;
South, 1999, p.227).

Os argumentos e as explanações acerca desses processos em torno do
fenômeno da expansão da segurança privada têm dividido a opinião de alguns dos
principais especialistas no assunto. Para Bayley e Shearing essa transformação
evidencia um processo de “reestruturação do policiamento”, que se dá pela
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transformação dos atores envolvidos na oferta e na delegação, do Estado para
entidades não governamentais, da responsabilidade sobre a segurança. Essa
reestruturação do policiamento seria marcada por dois fatores: o crescimento da
segurança privada, que em muitos países ultrapassou o contingente das forças
públicas e a ampliação do policiamento comunitário, que modifica as características
tradicionais das atividades policiais.

A separação entre as funções de autorização e provisão do policiamento e a
transferência de ambas as funções para além do governo são elementos essenciais
para a compreensão dessas mudanças, que evidenciam a multiplicidade de atores
envolvidos com a segurança na atualidade. O policiamento é atualmente autorizado
sob a responsabilidade de cinco categorias distintas (que são os demandantes do
policiamento): interesses econômicos (os mais comuns são as empresas que provêm
sua própria segurança ou terceirizam esse serviço); comunidades residenciais
(sobretudo os condomínios de casas ou de apartamentos que requerem controle de
acesso, patrulhamento e vigilância); comunidades culturais, onde a segurança pode
ser formada por grupos de indivíduos que partilham práticas culturais (por exemplo a
“Nação do Islam”, ou “Black Muslims, nos Estados Unidos); indivíduos (no caso, desde
procedimentos de autodefesa e minimização do risco até a instalação de
equipamentos e contratação de empresas para proteção contra sequestros ou outras
ameaças à segurança); e governo, que tem encorajado e facilitado a atuação de forças
não-governamentais na segurança, constantemente requerendo a contratação de
vigilantes para órgãos públicos e tornando-se assim um de seus principais
consumidores.

Por sua vez, o policiamento é provido por indústrias de segurança privada,
agências não-governamentais autorizadas para o policiamento (nongovernmental
authorizers of policing), que se remetem tanto a um vasto leque de organizações
coletivas que realizam serviços destinados à segurança como às empresas que, ao
invés de contratar serviços especializados das empresas de proteção, constituem o
seu próprio organismo de segurança (segurança orgânica ou in-house security), como
vemos em alguns bancos, em organizações comerciais e industriais diversas e em
prédios de apartamentos, condomínios fechados ou residências; por indivíduos, ao se
responsabilizarem por ações protetivas em nome de outros, por exemplo como
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voluntários de grupos de patrulha de bairros; e também pelo governo, com a prestação
de serviços privados para indivíduos ou comunidades específicas, realizados pelo
policiamento público mediante pagamento. Além disso, é cada vez mais frequente a
prática da cobrança, pelas forças públicas de algumas localidades, por serviços que
anteriormente não eram remunerados, como a resposta a alarmes residenciais (Bayley
& Shearing, 2001).

Com essa multiplicidade de agentes, a responsabilidade pelo policiamento
passou a ser compartilhada com a sociedade e a iniciativa privada, em um processo
de gradual ampliação do controle social. Além das novas formas de policiamento
comunitário que vêm ganhando espaço em diferentes sociedades, esse processo se
evidencia na expansão dos mecanismos de vigilância instalados em casas, empresas
e edifícios e no envolvimento cada vez maior da sociedade nas tarefas de policiamento
e prevenção do crime.

4.2 A Formação do Mercado Brasileiro de Segurança
Para melhor compreender-se a expansão da segurança privada no Brasil é
importante levarmos em conta três aspectos que podem ser apontados como os
principais fatores impulsionadores da ampliação do mercado de segurança:
i.

O crescimento da criminalidade (sobretudo a especialização do crime);

ii.

A percepção da violência e o aumento da insegurança;

iii.

As mudanças na utilização do espaço urbano e circulação da população
nas grandes cidades.

4.3 A evolução da criminalidade urbana e dos crimes corporativos
As últimas duas décadas do século XX constituem o período em que foi
deflagrado um intenso acirramento dos índices de criminalidade no Brasil,
caracterizado pela propagação epidêmica dos homicídios e pelo aumento da violência
nas ações criminosas. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes cresceu 153,5% no
período, saltando de 11,4 em 1980 para 28,9 em 2003.
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Além do aumento dos crimes (vide Figura 01), os crimes contra o patrimônio
também cresceram significativamente, com a ampliação generalizada do número de
roubos e furtos a residências, veículos e transeuntes e considerável evolução no grau
de organização social do crime (Pinheiro e Almeida, 2003; Lima, Misse e Miranda,
2000). Nesse contexto surge também o crime organizado relacionado ao tráfico de
drogas e ao comércio ilegal de armas, dois fatores que se consolidam e se expandem
a partir dos anos 1980 e tornam-se determinantes para a generalização da violência e
a explosão da criminalidade (Catão, 2000; Soares, 2001; Zaluar, 2000).

A paulatina diversificação e especialização do crime e dos criminosos no país
se inicia com o aparecimento de quadrilhas de assaltantes de bancos e instituições
financeiras e se intensifica gradualmente pela migração ou incorporação de outros
ramos de atividades, interligando-se sob uma rede “invisível” de práticas ilícitas. Os
sequestros extorsivos, fraudes, contrabando, falsificações e lavagem de dinheiro
começam a ocupar espaço no universo do crime, somando-se ao roubo e furto de
veículos, roubo e furto de cargas e ao tráfico de armas e drogas. (Pinheiro e Almeida,
2003; Lima, Misse e Miranda, 2000)
Setores da sociedade e do mundo corporativo passaram a investir em recursos
e na contratação de empresas de segurança capazes de mitigar os riscos aos quais
estão submetidos. Além da escalada dos sequestros entre os anos 1990 e início da
década seguinte, os roubos e furtos de veículos passam a ocorrer com grande
frequência, se estabilizando em meados da década de 2000 em patamares
consideravelmente elevados em diferentes Estados do país.
Entre as mudanças observadas, a adoção de novas tecnologias, principalmente
na área de segurança bancária e empresarial (como portas giratórias e a melhoria
tecnológica de alarmes e dispositivos de proteção), contribuiu para que os ataques de
quadrilhas migrassem para outros tipos de abordagem criminosa.
Outro

exemplo

são

as

medidas

utilizadas

nos

últimos

anos

pelas

transportadoras de carga na tentativa de impedir o avanço dos crimes no setor, que
desde meados dos anos 90, figura entre os crimes corporativos que mais têm crescido
no país, sobretudo no eixo Rio – São Paulo: utiliza-se o rastreamento via satélite,
segurança privada acompanhando as frotas, evita-se quando possível as frotas
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noturnas, que são mais visadas devido ao menor fluxo de veículos, programação das
paradas, estudo anterior de rotas evitando-se as com maior número e/ou facilidade de
furto, entre outros.

O aumento do crime organizado nesse setor deve-se

principalmente, à migração de grupos que antes se dedicavam a crimes como
sequestro, tráfico de drogas e roubo a banco.

Os desafios impostos pela evolução tecnológica e pelo aumento do comércio
internacional, ao mesmo tempo em que intensificaram as oportunidades de negócios e
a volatilidade na troca da informação, também contribuíram para a emergência de
novas práticas criminosas, na medida em que ampliaram, de forma sem precedentes,
a produção de novos conhecimentos e bens de consumo. Essas novas formas de
criminalidade estão presentes principalmente no campo do contrabando, da segurança
da informação (sobretudo os crimes cibernéticos) e da falsificação, envolvendo
operações como a clonagem de cartões e de celulares, roupas, tênis, alimentos e
centenas de outros produtos, gerando grande risco e impacto econômico.
Esse cenário que surge na esteira do desenvolvimento científico e tecnológico
dá alguns sinais importantes para a segurança corporativa. Muitas dessas ações
criminosas são totalmente desencadeadas no ambiente interno das corporações,
sendo, portanto, dependentes de controles que são estabelecidos no interior das
empresas, o que impulsiona a utilização, no ambiente empresarial, de medidas
preventivas e de procedimentos de controle e gerenciamento de riscos.
4.4 Percepção da violência e do crime
O recrudescimento da violência nas grandes cidades, identificado pelos dados e
vivenciado diariamente pelos cidadãos, geram na sociedade percepção aguçada sobre
a evolução da criminalidade e têm transformado os temas Violência e Segurança uma
prioridade na agenda das políticas públicas, dividindo com o desemprego o primeiro
lugar entre os problemas que mais afligem a população. Isso pode ser percebido em
diversas pesquisas de vitimização que mostram que moradores de diferentes cidades
e localidades do país alteraram seus hábitos cotidianos em função do medo da
violência, deixando de sair de casa sozinhos ou após certo horário, de se relacionar
com pessoas da vizinhança, não circulando por determinados bairros ou até mudando
de residência ou de escola.

33
Da mesma forma que altera hábitos das pessoas com relação à sua vida nas
cidades, o medo do crime também influencia na alocação dos recursos privados
investidos na segurança. Para ilustrar esse ponto utiliza-se os dados da pesquisa
realizada pelo Instituto Futuro Brasil de 2003, a partir da qual foi possível observar que
na cidade de São Paulo, local de realização da pesquisa, quanto maior o medo da
violência, maior é a propensão dos indivíduos em investirem em segurança. Os
investimentos em segurança foram mensurados a partir da questão apresentada aos
entrevistados sobre esse tipo de alocação de recursos no ano de 2003 (Nos últimos 12
meses foi feito algum investimento em equipamentos de segurança neste domicílio,
como grades, trancas especiais, sistema de alarme, compra de armas ou aquisição e
treinamento de cães de guarda?). As informações obtidas por esta questão dizem
respeito aos gastos diretos que o proprietário da residência teve com a segurança,
desconsiderando seguros ou investimentos “comunitários”, como vigias de rua ou
outra forma de serviços de vigilância.
Quanto maiores os índices de violência apresentados (vide Figura 01 dos
Principais Indicadores da Segurança Pública de 2017), menor é a sensação de
segurança e maiores são os investimentos em segurança. As informações
apresentadas pela presidente da Associação Brasileira de Segurança Eletrônica
(Abese) apontam um crescimento de 8% para o mercado de segurança em 2018,
sobre um número já bastante significativo no ano anterior: o mercado de segurança
atingiu um faturamento de R$ 6,04 bilhões em 2017. De fato, ao cruzarmos a variável
medo da violência com a propensão em investir em recursos de proteção, além de
encontramos a associação esperada entre percepção da violência e investimentos
pessoais em segurança, observamos que quanto maior a intensidade do medo a
propensão dos indivíduos em realizar tais investimentos tende a aumentar.

Dado o forte crescimento da criminalidade e da violência presenciado nas
últimas décadas, pode-se esperar que o efeito do medo do crime possa ter atuado
como um importante impulsionador da demanda pelos investimentos em proteção. Tal
efeito não se presencia apenas na presença direta do crime, mas também pela ampla
exposição da população à forte presença da violência e do crime nos diversos meios
de comunicação, seja nos jornais, no rádio ou na TV, assim como na conversa diária
entre os cidadãos, em que o tema está cada vez mais presente.
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4.5 Usos do espaço urbano e circulação nas grandes cidades
Além da preocupação diretamente relacionada ao crime, há outras evidências
importantes de transformações sociais relacionadas com a expansão da segurança
privada, como a ampliação dos espaços chamados de semi-públicos e dos
condomínios residenciais, que criam demanda por provedores dos serviços
particulares de proteção. Da mesma forma, nas décadas recentes verifica-se uma
intensa especialização dos recursos e tecnologias de segurança utilizados nos centros
industriais e comerciais, reformulando as tendências da segurança empresarial. Como
decorrência desses processos sociais e urbanos, a segurança privada vem atender a
demandas sociais existentes e cada vez mais comuns no mundo contemporâneo,
assumindo em muitas localidades funções complementares com a segurança pública.
Ao mesmo tempo em que se tem a evolução da criminalidade, o contexto
metropolitano passou por grandes transformações nas últimas décadas. Além do
crescimento acelerado das periferias urbanas em meio a uma grande precariedade
estrutural decorrente do processo de rápida urbanização, que se deu à margem de um
desenvolvimento

econômico

capaz

de

sustentar

esta

crescente

demanda

populacional, desenvolveram-se nos grandes centros novos padrões de comércio,
moradia, trabalho e lazer, verificados, como já observado, no surgimento em larga
escala dos espaços privados abertos para o público. Além desses espaços, nesse
período há uma grande disseminação dos condomínios residenciais e centros
comerciais, que requerem grande investimento privado em segurança.
Essas mudanças sugerem uma tendência cada dia mais presente na vidas das
pessoas nas grandes cidades (principalmente no mundo democrático): gastam mais
tempo em lugares protegidos por agências não-governamentais (shopping-centers,
hipermercados,

casas de

apresentações

e

eventos diversos,

universidades,

danceterias e estádios esportivos) do que nos lugares em que o policiamento é
público. Esse processo é desencadeado pela gradual substituição, nas grandes
cidades, dos agrupamentos comunitários (em que as pessoas trabalhavam,
estudavam, iam às compras e desfrutavam do lazer em um mesmo bairro ou em suas
proximidades) para as metrópoles modernas, onde as áreas de moradia, negócios,
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indústrias e espaços de lazer estão dispersos, ligados pelas ruas da cidade por onde
os automóveis percorrem diariamente grandes distâncias (Felson, 1987). Os carros
têm inclusive um papel central nesse processo, possibilitando a grande dispersão
residencial metropolitana que pulveriza a organização comunitária dita ecológica, de
forma que possamos falar nessa organização urbana como um resultado da “era do
automóvel” (Felson, 1987, p. 136), com mais circulação, mais escolhas e
consequentemente com mais oportunidades para a ocorrência de violência e ações
criminosas.
Dentre os estudos voltados à compreensão do crime tendo essas perspectivas
como pano de fundo, a abordagem das atividades de rotina de Cohen e Felson (1979)
fez um importante deslocamento analítico ao focalizar o estudo do crime não mais nos
aspectos

pré-concebidos

(características

socioeconômicas,

demográficas

e

psicológicas, entre outras) que aumentam as probabilidades de uma pessoa se tornar
criminosa, mas sim na organização espaço-temporal das atividades sociais que
permitem transformar uma inclinação em uma ação. Mesmo com a proporção de
ofensores ou alvos permanecendo estáveis em uma comunidade, mudanças nas
atividades de rotina podem alterar a probabilidade de sua convergência no espaço e
no tempo, criando mais oportunidades para o crime ocorrer. Através de um longo
estudo acerca da relação entre diferentes tipos de comportamento, usos do tempo e
atividades em relação às ocorrências criminais, os autores demonstram a intrínseca
relação entre a presença de três elementos centrais para a ocorrência do crime: um
alvo preferencial, o predador e a ausência de um guardião capaz de evitar a
ocorrência do delito, e como a ausência de um deles é suficiente para impedir que tal
delito aconteça.
Focalizando a questão sob esse aspecto, os autores equacionaram a forma
com que espaços e modelos de vida social se relacionavam com a criação das
oportunidades para o crime em situações específicas (Cohen e Felson, 1979), bem
como com as importantes inovações em estratégias de prevenção. Essas
considerações acerca do panorama de processos e vida social, além de terem
significado uma importante descoberta no que tange ao campo das diferentes teorias
criminológicas, auxiliou a compreensão das bases nas quais se dá, principalmente nas
grandes cidades, a proliferação e procura pelos recursos privados de proteção.
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4.6 O Mercado da Segurança Privada em São Paulo
Apesar de o objetivo aqui não ser aprofundarmo-nos no universo mais
específico

das

diferentes

regiões,

uma

observação

mais

aproximada

das

características do dimensionamento do setor na cidade de São Paulo, que concentra
parte considerável dos recursos de segurança, é importante para nos determos
pormenorizadamente a alguns aspectos mais relevantes desta análise. Além dessa
concentração, na região encontramos uma conjunção dos principais atributos que
contribuíram para a expansão da segurança privada, como altos índices de
criminalidade, insegurança, mudanças no uso do espaço urbano e na circulação da
população com comàssssrelação às suas diferentes atividades (trabalho, estudo,
lazer), que ajudaram a delinear os diferentes formatos em que a segurança privada
atua hoje. O crescimento do número de empresas de segurança em São Paulo segue
a tendência observada no resto do país. De acordo com a análise de informações do
Registro Anual de Informações Sociais – RAIS havia na capital paulista, até o início de
2016, 823 empresas dos diferentes segmentos da segurança privada, sendo que cerca
de 80% delas surgiram a partir de 1990.

Esses dados parecem contrariar a perspectiva da concentração dos serviços
privados nas grandes residências e condomínios, ou seja, que a contratação da
segurança privada é em sua maior parte realizada por indivíduos isoladamente.
Segurança clandestina, realizada por policiais nas horas de folga, de maneira informal.
Isto já nos direciona a uma postura amadora dos condomínios lidarem com o projeto
de segurança. Praticamente não existe, somente com a colocação de alguns recursos
tecnológicos e, mão de obra desqualificada. O resultado é a fragilidade em
crescimento exponencial.

A maior parte da literatura sobre a segurança privada no Brasil, no que diz
respeito aos fatores determinantes da procura pelos serviços de segurança, tende, em
linhas gerais, a caracterizar a existência de uma tendência cada vez mais incisiva das
classes mais abastadas ao isolamento da parcela mais pobre da sociedade. Qualificase esse isolamento das parcelas mais pobres, que se constituiriam nesse cenário da
presença frequente do crime, como processos de “evitação” (Kowarick, 2001 e 2003) e
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de “enclausuramento” (Caldeira, 2000). O uso dos recursos disponíveis para proteção,
nessa visão, sugere haver cada vez maior procura por soluções individuais para a
garantia da integridade frente à impotência do Estado em prover a segurança da
sociedade e frente ao próprio medo “construído” pela mídia e por aqueles que têm a
lucrar com o aumento da preocupação social com a proteção.

Ainda nessa visão, (Caldeira, 2001) o aumento dos “enclaves fortificados”
analisados por Teresa Caldeira, que dá densidade analítica à moderna arquitetura da
segurança das chamadas “ilhas de isolamento”, que nada mais são dos que os
grandes condomínios superprotegidos situados nos arredores das grandes cidades,
seriam o principal exemplo do movimento de autodefesa da vida privada com relação
ao resto da cidade e sua vida pública. O que nos levaria, para Kowarick (2001) a um
segundo momento, em que os movimentos de evitação, enclausuramento e
autodefesa transformar-se-iam no repúdio e afastamento de determinados grupos
sociais ou indivíduos, assinalando “uma condição que, cimentada nos alicerces da
insegurança e do medo, já não conduz mais ao retraimento defensivo, mas à
desqualificação ou destituição do outro, tido como diverso e adverso, como
potencialmente ameaçador” (Kowarick, 2001, p. 23).
Essas análises, que traçam com tintas fortes o significado de “enfrentamento”
de certas camadas da população em relação a determinados grupos sociais,
desconsideram alguns pontos importantes que, mesmo estando presentes nos
processos analisados de emancipação do crime e da insegurança, parecem terem
passado despercebidos de uma visão mais apurada sobre a reação a tais processos
pelos diferentes grupos da sociedade. Por um lado, retomando a distribuição dos
recursos de segurança por setores de atividade e alguns pontos já destacados
anteriormente relativos aos pressupostos da expansão da segurança privada, vê-se
que a alocação dos recursos de segurança das empresas registradas parece estar
disposta, sobretudo, nos espaços e setores corporativos onde se pressupõe ter havido
crescimento das investidas relativas a ações criminosas, além de uma maior
conscientização dos proprietários acerca do impacto das perdas materiais sobre o
faturamento das companhias, conscientização essa que também foi motivada por
estratégias de marketing sobre as empresas para a adoção de metodologias para a
proteção de riscos.
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Por outro lado, a generalização, da caracterização desse processo em grande
escala do enclausuramento e evitação das classes média e alta parece estar moldada
por um certo exagero nos seus contornos. Certamente há outros investimentos em
segurança que atendem comunidades específicas e que não estão presentes no
cômputo dos vigilantes regulares, como os vigilantes autônomos e a segurança
fornecida ilegalmente (através do “bico” policial e das empresas clandestinas),
havendo de fato atitudes urbanas de aparelhamento contra o perigo potencial do
crime, a chamada “arquitetura do medo”, e casos de procura extremada por proteção
contra o risco, com a utilização simultânea de diversos recursos de segurança em
residências. Porém os mais pobres também utilizam recursos para sua proteção, como
grades, trancas e alarmes, e mesmo nos bairros periféricos encontramos condomínios
fechados (ou mesmo ruas ilegalmente fechadas) e pessoal remunerado para fazer
ronda e vigilância, demonstrando o caráter amplo que a adesão à busca por recursos
de proteção tomou em grandes centros como a cidade de São Paulo, onde todos
parecem ter, em alguma medida, as atenções voltadas para o problema.
Setores da sociedade são de fato consumidores de recursos de segurança só
acessíveis a parcelas diminutas da população, como a utilização de escoltas e
seguranças particulares que podemos encontrar nos bairros de classe média alta.
Muitos cidadãos parecem levar ao extremo a defesa contra a ameaça do crime, sendo
evidentemente difícil analisarmos até que ponto tais atitudes correspondem ao nível de
ameaça representada, dado o alto grau de subjetividade presente na percepção de
uma ameaça. Porém esses recursos são efetivamente artifícios consumidos por uma
parcela consideravelmente pequena da população das grandes cidades. Como mostra
uma outra pesquisa de vitimização, realizada em 2002 pelo ILANUD em parceria com
a FIA/ USP (Fundação Instituto de Administração) em quatro capitais brasileiras (São
Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Recife), a maior parte dos entrevistados, quando
indagados acerca do uso de determinados equipamentos de segurança, afirma utilizar
recursos simples, como “janelas especiais ou portas gradeadas” (25%), “grade alta”
(22%), “um cão de guarda” (20%) ou “fechaduras especiais para a porta” (16%). Entre
os vigias e guardas de segurança, que são essencialmente os vigilantes autônomos
conhecidos como vigias de rua, notamos as maiores diferenças entre os grupos de
renda. Por fim, equipamentos mais sofisticados, como circuitos de televisão, vigilantes,
revólver e mesmo portões eletrônicos, grades e muros, somados, não atingem 1% do
total.
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Dessa forma, não obstante o fato de que há um processo de ampliação do
medo da violência e de proteção contra o crime, devemos considerar que o
crescimento dos serviços de segurança privada ocorre principalmente pela demanda
corporativa, e que os recursos individuais, que também estão sendo consumidos em
maior escala, crescem nas diversas classes sociais de acordo com suas possibilidades
de aquisição de bens. Apesar de não serem conclusivos sobre essas questões, esses
dados apontam para novas perspectivas possíveis com relação ao tema, indicando
que, ao invés de uma movimentação das elites no sentido de isolar-se das classes
mais pobres, o que de fato parece ocorrer é uma tendência de todos os grupos sociais
a se proteger mais intensamente do crime. Mesmo os grandes condomínios
residenciais existentes nos subúrbios, que têm na segurança um de seus principais
atributos, como já havia demonstrado Caldeira (2000) na mudança de estilo dos
anúncios publicitários veiculados em jornais, não significam necessariamente que sua
procura esteja relacionada com a proteção contra o crime ou contra os pobres.
4.7 Condomínios residenciais – fortalezas indefesas
Os assaltos a condomínios residenciais começaram a aumentar no início
das décadas de 1990 e 2000, com um ápice em 2006, quando, de acordo com o DEIC
(Departamento de Investigações sobre Crime Organizado), ocorreram 32 arrastões em
São Paulo. Os condomínios residenciais passaram a ser alvos mais atraentes de
ações criminosas, devido aos intensos investimentos em segurança em outros
empreendimentos como bancos, por exemplo. Esse pode ser facilmente verificado
junto aos jornais que noticiaram e ainda noticiam frequentemente esse tipo de crime. A
Polícia Militar prendeu, em maio de 2002, por exemplo, Francisco Rodrigues de
Souza, acusado de liderar a quadrilha que invadiu e assaltou cinco apartamentos de
um condomínio de luxo na Vila Mariana, zona sul da capital, no dia 3 de abril. Na
ocasião, o grupo (menos 8 homens armados com metralhadoras e pistolas) agrediu a
coronhadas o vice-cônsul da Coréia do Sul, Ok Sok Kao, morador do prédio. O bando
roubou joias e dinheiro. Os moradores foram trancados nos apartamentos e um deles
acabou agredido e teve de ser socorrido em um hospital da região.
O grupo armado esperou o porteiro do prédio abrir o portão eletrônico para um
dos moradores e invadiu o edifício Chatô de Ville, na Rua Carlos Steinen, nº 32. O
vigia foi rendido e obrigado a acompanhar os assaltantes que entraram em 5
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apartamentos e fizeram os moradores reféns, trancando-os nos banheiros. Enquanto
parte do grupo vigiava as imediações do prédio e mantinha os moradores trancados,
outra parte roubava joias, um notebook, um revólver calibre 38 de um dos moradores,
dólares e pertences pessoais das vítimas.
Poucos dias antes dois homens assaltaram dois apartamentos do edifício Itaim
Delta, na Rua Viradouro, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. Os criminosos
amarraram os moradores e levaram dinheiro, joias, relógios, roupas, celulares. Eles
fugiram a pé com uma moradora, libertada a poucos metros do prédio. O delegado
Alexandre Sayão, do 15.º Distrito Policial, declarou à imprensa que 99% do sucesso
dos criminosos em prédios de apartamentos se devem ao despreparo de porteiros e
seguranças. "Os condomínios gastam para montar uma parafernália eletrônica e
esquecem dos funcionários. Pagam mal a esses profissionais e têm um péssimo
serviço."
Outro caso que mereceu destaque foi o ocorrido no condomínio de classe
média alta localizado no número 211 da Rua Jacaúba, no Morumbi, foi invadido por 15
assaltantes armados com metralhadoras. Três casas foram roubadas. Em outubro,
houve fato parecido no Club Paineiras, vizinho do condomínio: 15 homens armados
com metralhadoras invadiram o local. Levaram cofres e caixas eletrônicos.
Um mês antes, a 20 metros do clube e a dez do condomínio, o filho de um alto
executivo de uma multinacional sofreu uma tentativa de sequestro na frente de casa,
um quarteirão inteiro protegido por um muro com mais de quatro metros de altura.
Tudo isso, a duas quadras do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
A proximidade do palácio não torna o Morumbi um bairro seguro. Mas o que
está preocupando os moradores da região é que nem mesmo os seus sistemas de
segurança têm sido eficientes. Tornaram-se obsoletos. Os muros altos, as câmeras de
vídeo instaladas nos portões e os seguranças não bastam para afastar os criminosos.
Nas cidades circunvizinhas, a situação não é diferente. Em Campinas, por
exemplo, criminosos chegaram a medidas inimagináveis: fecharam a entrada de um
condomínio de alto padrão - o São Conrado, no bairro de Sousas, habitado por
delegados e oficiais da PM, "só para demonstrar seu poder", como relatou o
presidente da ONG Viva Campinas.
Quadrilhas de assaltantes também agiram livremente em outro condomínio em
Mairinque, a 62 quilômetros de São Paulo, o Porta do Sol. Ladrões arrombaram as
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casas, levam tudo o que poderia ser transformado em dinheiro: aparelhos de som,
televisores, eletrodomésticos, ferramentas, e até mesmo móveis.
O condomínio Porta do Sol pode ser considerado o maior condomínio
residencial no interior, com doze milhões de metros quadrados e quase duas mil
casas. Grande parte dos moradores trabalha em São Paulo e passa apenas os finais
de semana e feriados no local. A maioria dos imóveis fica sob os cuidados de caseiros,
e um deles é suspeito de comandar uma das quadrilhas. Ainda que exista uma
empresa de vigilância no local, com seis viaturas para patrulhar as 70 ruas e 60
travessas, não é suficiente para deixar os ladrões incomodados. Há ruas, como a
Bernardo Guimarães, em que quase todas as casas já foram assaltadas. De pouco
adiantam as placas colocadas pelos proprietários alertando sobre os cães bravos, um
deles já foi morto com veneno pelos bandidos.
Os ladrões geralmente fogem a pé pelo mato. As trilhas são bem visíveis e
muitas seguem em direção a chácaras, fora do condomínio, que podem servir como
depósito de objetos roubados. São poucos os moradores que registram queixa. Além
do medo de represálias, têm a impressão de que a polícia local nada faz. O
condomínio fica a 22 quilômetros da sede urbana, e a ligação é de terra. As denúncias
são feitas à empresa de segurança, com todos os detalhes e informações sobre os
suspeitos, mas sem resultados. Os vigilantes não têm poder de polícia e temem o
confronto com os bandidos.
São Paulo tem uma das taxas condominiais mais caras do país. A afirmação é
do presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de
São Paulo (AABIC). Entre as razões citadas por ele estão o alto número de
funcionários, área comum mais extensa, padrão salarial relativamente alto,
preocupação com segurança e nível de exigência elevado do paulistano.
As tarifas de serviço público, como água e luz, correspondem de 15% a 20% do
total. Outros 10% referem-se a despesas com manutenção de equipamentos, como
elevador, portão automático, interfones etc. O restante divide-se entre despesas
menores, como compra de materiais de limpeza, cobrança de taxa de administração,
pequenos reparos, etc.
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Na tentativa de diminuir os riscos e também os gastos que a falta de segurança
acarreta, os especialistas em proteção patrimonial aconselham pequenas mudanças
nos hábitos dos moradores e funcionários e a instalação de equipamentos eletrônicos.
Um sofisticado sistema de detecção e alarme, por exemplo, sempre precisará de
pessoal treinado para reagir contra a ameaça, com rapidez e eficiência. Mas todo
planejamento de segurança deve começar por porteiros e guardas bem treinados e
fiscalizados, cumprindo simples tarefas rotineiras ligadas à segurança do prédio e de
seus moradores.
Assim, o porteiro deve rotineiramente seguir algumas recomendações simples,
que podem garantir a segurança do patrimônio e dos moradores do condomínio.

- Visitas: só abrir o portão após identificar o visitante. Falar com ele pelo
intercomunicador, jamais diretamente no portão. O morador deve sempre ser
consultado ou, em caso de dúvida, descer até a portaria. Não se impressionar com a
aparência dos visitantes. As normas de segurança valem para todos. Nos casos de
entregas, o morador deverá descer para buscar.
- Atenção nos portões: Nas entradas e saídas de moradores, verificar se não
existem pessoas suspeitas nas proximidades. Avisar a polícia sempre que observar
algo suspeito nas imediações do prédio, mantendo o zelador e o síndico sempre
informados. Identificar os carros de moradores que entram na garagem. Não permitir a
entrada de carros de estranhos ou de fornecedores. Ficar atento para o
comportamento de estranhos que acompanham os moradores.
- Entregas: a entrega de encomendas, flores, correspondência, etc., que não
tenham sido solicitadas ou que não estejam sendo esperadas devem ser recusadas,
ainda que o portador se apresente na companhia de empregados do condomínio.
Quando estiver aguardando entrega em domicílio, instruir a portaria para receber as
encomendas, evitando a presença de estranhos em seu apartamento. Quando
recepcionar pessoas que não conheça, fazê-lo nas áreas de uso comum do edifício, à
vista dos funcionários da portaria. No caso de entrega de encomendas, deve-se avisar
o condômino e solicitar sua presença na portaria; na ausência do condômino, deve-se
receber e guardar para, posteriormente, ser retirado por um morador ou entregue por
um funcionário; jamais deve ser permitido que o entregador leve pessoalmente a
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encomenda. No caso de pequenas entregas, sugere-se uma caixa na recepção com
portinhola, para evitar a entrada do entregador;
- A seleção de pessoal doméstico e do condomínio deve ser rigorosa, com
pesquisa da vida pregressa dos candidatos e criteriosa verificação das fontes de
referência. De preferência deve ser mantida a máxima discrição quanto aos valores
guardados na casa e existência de cofres. O pessoal de zeladoria, principalmente
aqueles que desempenham funções na portaria do prédio, devem ser alertados para
os diferentes expedientes usados pelos delinquentes e devem estar capacitados para
tomar providências urgentes quando necessário;
- Cuidados do síndico: Desenvolver reuniões periódicas com os condôminos a
fim de despertar a consciência para a segurança de todos. Cadastrar os dados
pessoais, dos veículos e até de parentes próximos de todos os condôminos, para uso
em caso de emergência. Estabelecer o sistema de identificação com crachá para
todos os visitantes, com assinatura do condômino visitado. Acompanhar o andamento
de todos os trabalhos realizados no edifício. Na contratação dos funcionários, após
exigir documentos e referências e certificar-se quanto a autenticidade e veracidade
das informações, dar preferência para os que possuam cursos de formação e
treinamento. Realizar a reciclagem e treinamento periódico de seus funcionários,
visando à segurança do condomínio.
- Cuidados do zelador: Ao abrir o portão da garagem, identificar o motorista e
observar se não há risco de entrar alguém junto. Na entrada ou saída de pessoas do
condomínio, somente abrir o portão após verificar se não há suspeitos próximo.
- Cuidados do condômino: A sua compreensão e colaboração são fundamentais
para a segurança do Condomínio. Elogiar as ações dos funcionários que visam a
garantir a segurança de todos os condôminos, mesmo quando representam algum
transtorno para si ou para suas visitas. Ao chegar ou sair da garagem, observar se não
há pessoas estranhas ou suspeitas, aguardando ou dando voltas até sentir-se em
segurança. Ao estacionar seu veículo na garagem, mantê-lo trancado, sem pacotes
nem objetos à vista e com o alarme ligado. Alertar a portaria para que receba as
encomendas feitas ou o avise para que vá atender ao entregador na recepção;
Quando solicitado à portaria, verificar se o assunto lhe diz respeito, só então descer à
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recepção para atender. Ao contratar empregados (domésticas, babás, motoristas)
somente os receber na portaria, exigir documentação e referências, averiguando a
autenticidade e veracidade das informações. Não deixar cópias das chaves na
portaria.
Quanto aos equipamentos, Silva (2009) aponta a evolução dos equipamentos e
sua consequente aplicação nos edifícios, tais como a instalação de portas eclusas ou
clausuras,

que

é

quando

ocorre

a

implantação

de

um

segundo

portão

consecutivamente ao primeiro que dá acesso à via pública por meio de sistema
elétrico comuns, em que dois portões não se abrem simultaneamente, ou seja, sempre
haverá algo (veículo) ou alguém (pedestre) retido entre eles; além de sensores,
câmeras, infravermelhos, cerca elétrica, muros altos.
A portaria também deve estar protegida, pois em 90% das ocorrências de
roubos em condomínios, os ladrões entraram pela porta da frente do prédio. Assim,
neste local deve haver: janelas fixas estruturadas com vidros laminados e intercalados
com "butiral", numa espessura de 35 mm, resistentes a disparos de armas de fogo de
calibre até 9mm, a 5 metros de distância. Propiciam isolamento do porteiro ou vigilante
em relação ao visitante, protegendo-o de forma efetiva, proporcionando-lhe condições
de agir ou reagir em casos de emergência; intercomunicadores que proporcionam a
comunicação do porteiro ou vigilante com o visitante sem contato físico e onde serão
feitas as devidas identificações, sendo num primeiro momento na via pública e
posteriormente no interior da clausura. Por esse método também, o morador poderá
comunicar-se com o visitante sem contato físico, caso queira, bastando adentrar à
portaria; passa-volumes através dessa porta do tipo basculante, toda a entrega
destinada ao local será efetuada, desde pizzas e refeições diversas até flores, jornais,
revistas, Sedex, documentos, etc., sem contato físico entre as partes; Circuito Fechado
de TV.
É recomendável, ainda, que em toda a extensão do empreendimento haja uma
barreira perimetral (muro, alambrado, grade, etc.) que pode estar sensoreada por meio
de uma cerca elétrica. De acordo com a área a ser protegida, pontos eletrônicos de
ronda podem ser instalados para o registro do horário em que o vigilante passou por
ali, visando maior controle nas ações desse funcionário.
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Outro recurso a ser lembrado é o controle de acesso. Muitas são as tecnologias
desenvolvidas para esse fim. A Edite (Estação de Identificação Pessoal) Condomínio,
desenvolvida pela Tecnima Imagem & Automação, por exemplo, é uma solução
inteligente e segura para o controle de entrada e saída de visitantes, fornecedores e
prestadores de serviços em condomínios.
As imagens são capturadas, juntamente com as principais informações
referentes a seu acesso com data, hora de entrada e saída, pessoa a ser visitada,
local a ser visitado, etc. Os dados cadastrais do visitante podem ser posteriormente
consultados, inclusive via rede, possibilitando a monitoração de todas as pessoas
presentes no condomínio a qualquer momento. Além da foto, pode ser capturada
através da segunda câmera, a imagem (frente e verso) do documento de identidade,
que é adicionada e associada ao registro de visitante, respeitando a legislação
vigente.
Mas se não houver a cooperação dos usuários do condomínio, todo o sistema
de segurança pode não ser suficiente para evitar uma ação criminosa. Assim,
recomenda-se que ao chegar e ao sair, todos estejam alertas para a presença de
estranhos nas imediações de seu prédio. Qualquer suspeita deverá ser comunicada
imediatamente à Polícia, que saberá analisar a informação e tomar as providências
cabíveis.
Além

de

todas

as

orientações

para

a

segurança

citadas

para

o

empreendimento, POMPEU (2011) cita a importância da adoção dos chamados
“Círculos de Proteção”, que abrange níveis sucessivos de segurança desde a divisa do
país, ruas e arredores, perímetro, área comum do condomínio, até o apartamento e
ambiente seguro (no caso de edifícios residenciais). No ANEXO A, é apresentado
todos os itens e subitens que para implantação após a análise de risco do
empreendimento.
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5. A GERÊNCIA DE RISCOS E O PROJETO DE SEGURANÇA NAS
EDIFICAÇÕES
Nesse capítulo, será abordado o projeto de segurança patrimonial e suas respectivas
faces nas edificações.
5.1 Contexto
Em seu artigo na Revista Infra de 09 de fevereiro de 2015, intitulado “
Minimizando Contingências em Segurança”, Brasiliano descreve ao longo do texto que
há a necessidade do síndico e o administrador de condomínios possuírem uma visão
de riscos, uma visão holística, de antecipação. O administrador e ou síndico devem ter
o poder de enxergar problemas de segurança, antes mesmo deles aparecerem.
Os empreendimentos deveriam possuir planos que minimizassem os efeitos dos
riscos sobre eles. Estes planos são denominados de Protocolos de Respostas, onde o
gestor de segurança, da edificação deveria construir Cenários de Riscos possíveis de
serem operacionalizados e, a partir destes cenários, elaborar respostas efetivas para
minimizar os impactos.
Portanto,

um

projeto

de

segurança

para

uma

edificação

residencial

principalmente, tem que estar integrado com todas as disciplinas da Edificação.
Vejamos o que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente na região sudeste:
temos uma forte crise hídrica, que leva a uma crise de energia, obrigando as
edificações a economizarem iluminação e por consequência a exposição de segurança
aumenta. Está sendo pensado em como se minimizar este efeito e ao mesmo tempo
economizar energia? Ou simplesmente se está propondo cortar a iluminação em
pontos estratégicos da edificação? Infelizmente, o que acontece é a função do Gestor
Bombeiro, aquele que só apaga incêndio, sem se preocupar com uma visão sistêmica
e holística de todo o processo.
A minimização dos riscos nas edificações está embasada em duas ferramentas
de gestão: Cenários Prospectivos e Análise de Riscos. As duas ferramentas deveriam
compor uma estrutura de gestão integrada.
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Cenários de Riscos é primordial pois transforma a incerteza total em incerteza
parcial. Este é o objetivo da construção de cenários prospectivos em segurança. Já a
Análise de Riscos visualiza as condições futuras das operações da edificação frente
aos Cenários Identificados.
Importante salientar que embora o risco acompanhe o homem e seja inerente à
sua natureza, os empreendimentos deveriam observar e sentir que as consequências
em função da concretização dos eventos podem ser catastróficas para as operações,
inviabilizando o empreendimento. A atuação gerencial, hoje, convive com a
imprevisibilidade e com a ambiguidade. E um dos elementos principais dessa
convivência é ter que tomar decisões baseadas em informações incompletas e ou em
constante mudança.
A gerência de riscos, ou Gestão de riscos, em um empreendimento, visa ser
uma ferramenta estratégica que, por meio da análise de risco, irá mitigar e reduzir
estrategicamente as probabilidades de ocorrências negativas. A gerência de riscos
passa a ser ferramenta de vantagem competitiva, pois na atual moldura, quem melhor
gerencia riscos, incerteza, consegue oferecer e agregar melhor valor para a operação
e consequentemente para seus clientes. Para o efetivo gerenciamento de riscos
integrado em empreendimentos, o administrador deve ter uma visão consolidada de
suas exposições operacionais. Para este fim, é necessária a elaboração de cenários
prospectivos para que os gestores tenham a visão holística das variáveis externas,
com o estudo de suas respectivas interferências e interações.
A gerência de riscos visa ter um processo sistêmico e contínuo de identificação
de exposição, medição, análise, controle, prevenção, redução, avaliação e
financiamento dos riscos. Esta nova visão ajuda a integrar todos os riscos. O
gerenciamento de riscos, sob este enfoque, contribui para o fortalecimento e a
eficiência econômica da edificação, na medida em que proporciona mecanismos de
alocação de recursos para o seu emprego mais eficiente.

5.2 - A “venda” do Projeto de Segurança
A grande vantagem competitiva está na análise e execução do projeto. A
execução, no caso, da segurança patrimonial, está intimamente ligada à forma que o
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empreendimento vai “vender” o projeto, uma vez que este passa a agregar valor ao
produto, sendo um diferencial de vendas no mercado dos empreendimentos
residenciais médio-alto padrão, e “saindo na frente” para o consumidor final.
Para ser efetivo, o projeto de segurança patrimonial deve apresentar os
seguintes tópicos:
1) Cenários de Riscos de Variáveis Externas;
2) Cenários de Riscos de Variáveis Internas;
3) Análise de Riscos destes Cenários: estimar probabilidade e impacto dos
cenários identificados;
4) Sugestões para Prevenir e Minimizar os Riscos
5) Operacionalização das Sugestões
6) Acompanhamento da Implantação e Implantação de Indicadores.
Estes tópicos para serem de fato efetivos devem ser vendidos para os
condôminos, pois somente desta forma é que se conseguirá minimizar os efeitos dos
riscos.
A implantação é a fase do planejamento onde a segurança, integrada com as
demais disciplinas do empreendimento tem de “vender” o projeto para os usuários,
para o público interno.
Toda implantação requer um trabalho de Marketing Interno, chamado de
Endomarketing. Trata-se da aplicação das técnicas de marketing ao público interno. É
a visão do funcionário ou colaborador como cliente e a visão do projeto de segurança
como produto e a partir daí um esforço para oferecer o planejamento que satisfaça os
desejos e necessidades destes clientes; enquanto se procura alcançar os objetivos do
projeto, integrado com os da edificação.
Há que se estar consciente que o novo Sistema de Segurança não pode ser
imposto, mas sim ser “vendido”, temos que fazer com que a edificação como um todo
compre de forma direta a solução sugerida.
A estratégia final é fazer dos usuários verdadeiros colaboradores. A situação é
semelhante à comercialização de bens e serviços, onde todo o esforço é voltado para
o produto: o projeto de segurança.
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O objetivo do marketing interno para a segurança é vender o projeto, para
elevar a motivação e com isto desenvolver uma equipe de trabalho dinâmica e
orientada.
Infelizmente, um dos grandes erros que os empreendimentos possuem é não
realizarem essa venda interna, o que gera mais um motivo para a ineficácia do projeto.
Muitos gestores e síndicos, por não entenderem de segurança, a tratam como se todo
o projeto e os respectivos protocolos fossem “secretos”, crentes de que apenas
pessoas exclusivas pudessem deter tais conhecimentos. E por essa crença, talvez
julgando erroneamente deterem maiores privilégios ou cargos superiores, não
divulgam para ninguém, nem para os seus próprios clientes, alegando “segurança da
informação”. Trata-se de um erro imenso essa crença e postura, provavelmente devese à falta de cultura sobre esse tema ainda no Brasil, uma vez que é totalmente
ilógico: o projeto não será conhecido por mais ninguém e tampouco será comprado
pelos clientes internos. Se os próprios clientes não souberem dos verdadeiros
objetivos e vantagens do projeto como um todo, sua abrangência e impotência,
interface direta do dia a dia dos moradores, eles mesmos não poderão e não terão
como colaborar. O conhecimento do sistema de segurança do empreendimento para o
próprio morador deve ser com urgência repassado, informado, treinado, educado,
disseminado.
A “venda” do projeto, portanto, acontece quando ele é aceito e disseminado; por
exemplo, por meio de um programa básico de conscientização, instrução e
treinamento dos seguintes públicos:
1 - Os usuários do sistema; os usuários são os funcionários e colaboradores
que operacionalizarão o sistema como um todo. O ideal é que se montem palestras,
distribua cartazes elucidativos para que na verdade não haja reação contra a
implantação. O importante é que os usuários saibam, muito claramente dos reais
objetivos do projeto.
2 - Equipe de segurança: esta deverá estar apta, quando o sistema estiver em
estado de teste no empreendimento, ou quando os usuários estiverem treinando. A
equipe de segurança é que elucidará todas as dúvidas operacionais dos sistemas para
os usuários e o público externo. Por esta razão devem conhecer profundamente todo o
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sistema e suas características. Devem ser treinados nas contingências, visando
minimizar impactos.
3 - Público externo: a mesma atenção dada aos usuários diretos, também devese dar ao público externo, os visitantes e prestadores de serviço. Creio ser de suma
importância que seja realizada uma campanha para que as pessoas tomem
conhecimento das mudanças e porque destas mudanças. Não se trata simplesmente
de dar satisfação, mas sim de um respeito mútuo entre cliente, visitante e o
empreendimento.
Este programa deve ser elaborado em conjunto com os gestores de segurança,
facility, recursos humanos e marketing. Sugerimos que o programa contemple:
1) ciclo de palestras internas, com o objetivo de sensibilizar o público interno;
2) elaboração e implantação de cartazes elucidativos, avisando o que será
implantado e porque, com o objetivo de que todos os usuários saibam quando o novo
SIS estará em vigor;
3) matérias e “anúncios “no Jornal Interno, com entrevistas com a alta gestão e
o departamento de segurança, visando mostrar como e porquê da implantação deste
programa e ou projeto, além de reforçar a imagem do apoio da diretoria;
4) dependendo do SIS e da edificação, propaganda externa, com o objetivo de
explicar o porquê da implantação de determinados sistemas ao público externo. Estas
propagandas terão por objetivos evitar constrangimentos e fazer com que os clientes e
público alvo entendam as medidas a serem implantadas.
Podem e devem ser pensadas uma série de outras formas de vendas, tudo
dependendo da cultura do empreendimento, do tipo de atividade que exerce, do tipo
de cliente que possui. O ponto principal é que o sucesso do projeto, de forma global,
depende da forma como a segurança é vendida. Relembramos e frisamos que a
segurança não pode ser imposta e sim vendida, convencida.
Por esta razão é que a ISO 31000, de Gestão de Riscos ressalta de forma
incisiva a questão da comunicação e consulta.
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5.3 Ferramentas e Técnicas de Análises de Riscos aplicadas a Projetos de Segurança
em Condomínios

A era da crença excessiva na racionalidade gerencial parece ter chegado ao
fim. Hoje sabe-se que o mundo organizacional é mais complexo e ambíguo do que se
pensava.
Com relação à decisão gerencial, diminui-se a crença nos processos racionais
de decisão e incorpora-se valores antes desprezados, como métodos que lidam com a
intuição.
A atuação gerencial, hoje, convive com a imprevisibilidade e com a
ambiguidade. E um dos elementos principais dessa convivência é ter que tomar
decisões baseadas em informações incompletas e/ou em constante mudança.
Num cenário onde as mudanças são velozes, as instabilidades permanentes e
há

um

predomínio

de

alta

imprevisibilidade,

a

formulação

de

estratégias

organizacionais já não podem combinar com métodos tradicionais de projeção e
análise.
O ideal racional presume que a decisão é provocada unicamente pela detecção
de um problema e que o processo decisório se constituirá de um fluxo de produção e
análise de informações que, criteriosamente coletadas e analisadas, resultarão em
identificação e opção de alternativas para o alcance eficiente dos objetivos,
organizacionais.

O processo decisório reflete além da lógica do diagnóstico e solução de
problemas, a lógica de interesses previamente definidos.
Assim, cada decisão possui um processo ou conjugação única de informações
e interesses.
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Existem inúmeras técnicas e ferramentas de análise de riscos, que integram e
fazem parte de um projeto de segurança, visando a identificação de riscos
considerados críticos e de suas causas. O tratamento dos riscos, a forma como iremos
lidar com os riscos, é na verdade focada nas causas, ou seja, nos seus fatores de
riscos. Teremos que bloquear os fatores de riscos, para que o risco não venha a
acontecer.
Há três melhores práticas que o mundo corrobora como sendo referências no
mercado: a ISO 31000 – Gestão de Riscos e os COSO I e II.
5.4 Norma ISO 31000 – Gestão de Riscos
Durante os anos de 2007 e 2008 uma série de questões de riscos - desde a
crise de liquidez nos mercados financeiros até as preocupações emergentes sobre
terrorismo, clima, disponibilidade de alimentos, infraestrutura e energia, focou a
atenção global na fragilidade da sistêmica dos processos estratégicos das nações e
consequentemente do mundo.
Uma conscientização do risco e gerenciamento de risco é cada vez mais vista
como um pré-requisito para controle efetivo tanto no setor privado e como público.
Dentro deste contexto é que a ISO 31000 foi concebida, possuindo como
desafio integrar os diferentes conceitos da Gestão de Riscos. A norma foi
desenvolvida por uma comissão especial da ISO (International Organization for
Standardization) e teve sua numeração definida como ISO 31000.
A ISO 31000 surgiu da necessidade de harmonizar padrões, regulamentações e
frameworks publicados anteriormente e que de alguma forma estão relacionados com
a gestão de riscos. A ISO 31000 pode ser aplicada por empresas de qualquer tipo,
tamanho ou área de atuação, lidando com as incertezas que podem afetar os seus
objetivos. Estes objetivos podem estar relacionados com várias atividades da
organização, desde as iniciativas estratégicas como as atividades operacionais,
processos ou projetos. Assim, a norma pode ser aplicada aos vários tipos de riscos
ligados aos diferentes setores da organização, tais como financeiro, saúde e meio
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ambiente, tecnologia da informação, segurança empresarial, seguros, e de projetos,
entre outros, incluindo a visão moderna de que risco também é oportunidade.
A ISO 31000 surge também para integrar as diversas metodologias e
terminologias, pois hoje ainda há falta de consenso em relação à terminologia e aos
conceitos utilizados para a gestão de riscos.
O resultado mais comum dessa equação é que a gestão de riscos acaba sendo
tratada de forma isolada, fazendo com que vários gestores (saúde, meio ambiente,
segurança de TI e empresarial, legal, financeiro, seguros, entre outros) trabalhem em
ilhas departamentais, o que ocasiona a utilização de terminologias, sistemas, critérios
e conceitos diferentes para cada uma das áreas da empresa. Ou seja, cada
departamento não possui o denominado impacto cruzado, não enxerga o impacto do
risco que está estudando em outras áreas e ou processos.
A ISO 31000 possui processo consistente e uma estrutura abrangente para
ajudar a assegurar que o risco será gerenciado de forma eficaz, eficiente e
coerentemente. Por esta razão a abordagem é genérica fornecendo os princípios e
diretrizes para gerenciar qualquer forma de risco de uma maneira sistemática,
transparente e confiável, dentro de qualquer escopo e contexto.
Segundo a ISO 31000, esta descreve as possibilidades da gestão de riscos nas
empresas:
- Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos;
- Encorajar uma gestão proativa;
- Estar atento para a necessidade de identificar e tratar os riscos através de
toda organização;
- Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças;
- Atender às normas internacionais e requisitos e regulamentos pertinentes;
- Melhorar o reporte das informações financeiras;
- Melhorar a governança;
- Melhorar a confiança das partes interessadas;
- Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento;
- Melhorar os controles;
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- Alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento dos riscos;
- Melhorar a eficácia e a eficiência operacional;
- Melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como proteção ao meio
ambiente;
- Melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes;
- Minimizar perdas;
- Melhorar a aprendizagem organizacional; e
- Aumentar a resiliência da organização.
O Framework da ISO 3100 é genérico, servindo como base para todas as
disciplinas, com um padrão de integração e interdependência entre as fases, ou seja:
significa que não se pode fazer uma sem ter estudado a outra, em um ciclo que propõe
um monitoramento e revisão constantes, o que proporciona uma constante avaliação
dos riscos. (Vide Figura 04 abaixo).
O ponto fundamental é que só se pode sugerir medidas preventivas ou de
contingência, após realizar-se o estudo da análise de riscos. O risco passa, neste
século XXI, a ser o grande vilão do mundo corporativo.

Figura 3: Framework da ISO 31000

Fonte: ABNT NBR 31000:2018
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Logo em seguida, foi publicada pela ABNT a ISO 31010, que trata das
ferramentas e aplicação destas no processo de avaliação de riscos. Na Norma são
descritas 28 técnicas e ferramentas. A seguir, vide tabela da ISO 31010, com todas as
ferramentas e suas respectivas aplicações e avaliações dos riscos.

Tabela 1: ISO 31010

Fonte: Norma ABNT NBR 31000:2009
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5.5 Riscos e Fatores de Riscos
Costuma-se entender risco como possibilidade de algo não dar certo. Mas seu
conceito atual no mundo corporativo vai além: envolve a quantificação e a qualificação
da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas quanto aos ganhos por indivíduos ou
organizações, podendo ser, portanto, positivos ou negativos.
O risco passa a ser inerente a qualquer atividade e é impossível de se eliminar,
a sua administração é um elemento-chave para a sobrevivência das instituições e
empresas.
Riscos são considerados incidentes ou ocorrências originadas a partir de fontes
internas ou externas, que podem impactar negativamente ou positivamente a
instituição.
O risco é composto por fatores de riscos – causas – internas e externas. Para
compreender sua potencialidade há a necessidade de decompor o risco em suas
respectivas causas. Há a necessidade de fatiar o risco até identificar qual é ou quais
são os fatores de riscos comuns, que juntos potencializam o risco para acontecer.
Por esta razão há a necessidade de utilizarmos uma ferramenta, seja qual for,
para identificar claramente as fragilidades do estudo, que no nosso caso, é um edifício
residencial. Abaixo algumas ferramentas que podemos empregar para identificar os
fatores de riscos de cada risco. São elas:
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Figura 04: Diagrama de Ishikawa

Fonte: Moreira, 2012

Figura 05: Metodo Bow Tie

Fonte: ABNT (2009)
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Figura 06: Árvore da Falha

Fonte: Lees (1996)
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Figura 07: Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: COSO II, 2017

Seja qual for o processo e ou a metodologia a ser adotada para elaborar um
Projeto de Segurança, uma fase estratégica é a avaliação de riscos. Esta fase inicia-se
sempre com a listagem dos riscos frente as fragilidades identificadas na planta do
condomínio de estudo. Estas fragilidades identificadas são os fatores de riscos.
Ao pesquisarmos os inúmeros métodos e metodologias, optamos pelo Método
Brasiliano, que parte justamente da ferramenta Matriz de probabilidade/Consequência
apresentada na Tabela 1: ISO 31010. Essa ferramenta permite analisar cada caso
individualmente, identificando os riscos mais desfavoráveis; fragmentando os riscos
individualmente, e assegurando que cada evento individual pode ser aceitável, o que
pode não acontecer para o conjunto total dos casos. Brasiliano nomeia seu método de
Gestão Integrada em Riscos Corporativos. Esse método possui inúmeras ferramentas
para as diversas aplicações. Um dos diferenciais da metodologia Brasiliano é que na
fase da identificação de riscos é utilizada entrevista ou brainstorming para a listagem
dos riscos, como propõe a Análise de Árvore de Eventos de Incidentes, também uma
das ferramentas da ISSO 31010, que inclui todos os riscos identificados e possibilita
uma avaliação conjunta de todos os incidentes. Em seguida, utiliza-se o diagrama de
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causa e efeito para integrar as causas aos riscos. Possui também uma métrica
qualitativa, na Matriz SWOT, com o objetivo de saber quais dos fatores de risco é o
mais motriz, ou seja, aquele que de fato possui uma forte influência sobre os demais
fatores, fazendo-os pressionar os mais fracos a tomarem uma posição.

5.6 Métodos de Análise de Riscos com ferramentas de Priorização de Fatores de
Riscos
Com base na análise comparativa de métodos para a análise dos riscos,
entende-se que a mais adequada para a área de arquitetura e projetos de construção,
é o denominado método Brasiliano. Idealizado pelo consultor Antônio Celso Ribeiro
Brasiliano, em 2002, esse método evolui da disciplina de segurança patrimonial para
ser aplicada em todas as disciplinas de Gestão de Riscos Corporativos, sendo
denominado hoje de Método Brasiliano – Avançado. Possui o framework adaptado da
ISO 31000, que proporciona o ciclo constante de revisão e análise dos riscos, mas em
seu conteúdo, o de como fazer com métricas e ferramentas, integra-se os
fundamentos do COSO I e II e da ISO 31000, utilizando ferramentas e técnicas da ISO
31010.
A opção por um framework integrado, segundo Brasiliano, 2017, é justificada
em função de aproveitar o que se tem de melhor das três melhores práticas e suas
estruturas (COSO I, II e ISO 31000). Brasiliano considera que juntas as três estruturas,
em termos de premissas e conceitos são imbatíveis, “bastando apenas dar o recheio
de como fazer o processo, quais ferramentas com quais critérios, este é o diferencial”,
segundo Brasiliano. O framework possui abrangência e cobertura em todas as
disciplinas de risco, o que é ideal para um projeto em planta e arquitetura.
O esquema do framework foi adaptado da ISO 31000 porque o processo de
comunicação e consulta é muito mais profundo e abrangente, possuindo uma filosofia
de sensibilização e abrangência em toda a organização, por meio de programas de
endomarketing, além de dar também relevância aos relatórios para as partes
interessadas.
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Assim, o framework do Método Brasiliano possui sete fases conforme descrito
abaixo:


Comunicação e Consulta



Contexto Estratégico



Identificação de Riscos



Análise e Avaliação de Riscos - Inerente



Análise e Avaliação de Riscos - Residual



Respostas aos Riscos



Monitoramento e Análise Crítica
Abaixo, é identificado o framework com os principais elementos do Processo de

Gestão de Riscos Corporativos, Método Brasiliano - Avançado:
Figura 08: Framework – Método Brasiliano.

Fonte: Brasiliano, 2018
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No caso do estudo em planta e em projetos arquitetônicos, este trabalho terá
como foco a identificação dos riscos e seus fatores. Para isso descreveremos as duas
fases com as ferramentas.

5.7 Análise Situacional: Identificação das Fragilidades
Para possuir uma visão holística e bem acurada dos riscos e de seus fatores de
riscos há a necessidade de realizar uma avaliação das condições do projeto que
estamos realizando o estudo. Para possuir uma visão holística e bem acurada dos
riscos e de seus fatores de riscos há a necessidade de realizar:
A) Uma avaliação das condições de segurança, sendo assim, o projetista
deve percorrer o projeto, com o objetivo de identificar pontos fortes e
fracos, que sirvam de fatores para mitigar ou potencializar a concretização
dos riscos. A visão para identificar fragilidades (pontos fracos) deve ser,
sempre, pensando como “burlar” os controles existentes. Nessa fase é
necessário evidenciar as fragilidades.
B) Mapear histórico de ocorrências na região.
C) Identificar controles previstos.
Este estudo das condições deve responder a pelo menos duas perguntas:
1) O que pode acontecer? Lista de perigos
2) Como e porque pode acontecer? Causas e Cenários de Riscos

63
Pode-se utilizar como referência a ferramenta: 2W 1H - What? Why? How?
(O que? Por que? Como?)

O processo de conhecer as condições é um diagnóstico que deve responder à
pergunta básica: "qual a situação real do projeto ou edificação quanto aos seus
aspectos de controle, sistemas eletrônicos e meios passivos? ”. Esta análise deve ser
efetuada da forma mais realista possível, pois qualquer distorção prejudicará todo o
resto do processo de desenvolvimento e implantação de medidas preventivas e
mitigatórias.
Este contexto, que pode ser chamado de ambiente, varia constantemente e
deve ser encarado tanto sob o ponto de vista interno, como externo. Sob o ponto de
vista da gestão de riscos a variação permanente do ambiente cria oportunidades ou
ameaças. O diagnóstico corresponde a uma análise, ou uma fotografia e possui duas
premissas básicas que devem ser consideradas:
A) O ambiente onde o projeto está inserido está inserido e suas múltiplas
variáveis.
B) O ambiente proporciona simultaneamente oportunidades que devem ser
usufruídas e as ameaças que devem ser evitadas.
A análise do ambiente interno e externo deve ser integrada e contínua. O
processo estudado deve ter identificado seus pontos fortes e fracos para enfrentar as
diversas situações, sejam contingenciais ou de rotina.
A análise das varáveis externas tem por finalidade estudar a relação existente
entre o projeto e seu ambiente, em termos de oportunidades e ameaças. Este estudo
inclui por exemplo questões como criminalidade, fornecedores, econômicas, entre
outros.
A análise das variáveis internas do projeto tem por finalidade evidenciar as
qualidades e as deficiências dos processos, controles e sistemas que a corporação
possui. A visão para a realização deste diagnóstico deve ser conjuntural, abrangendo
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todos os segmentos do departamento em que o processo está inserido. Pode-se levar
em consideração capacitação, tecnologias, formalização de normas, entre outros.
Quando se inicia o diagnóstico, deve-se ter definido: quais são os processos a
serem estudados e quais controles e sistemas estão operacionalizados. Sem estes
dois parâmetros é difícil avaliar os pontos fortes e fracos de um sistema.
Pode

ser

citado

como

exemplo,

uma

edificação

com

as

seguintes

características:
Os dados da análise situacional do Edifício “R” foram extraídos a partir de
visitas ‘in loco’ no local do edifício e na realização dos processos a partir de
entrevistas com gestores, análises das plantas, estudos de normas que se aplicam
ao caso, seguindo os testes: teste de compreensão e teste de observância.

A) Estrutura do empreendimento
O Edifício R é um empreendimento residencial de alto padrão, localizado na
Avenida Nações Unidas. Por motivos de sigilo, não serão informadas a sua
localização com precisão.
O edifício R o tem fácil acesso pela Marginal Pinheiros, Avenida Roque
Petroni Junior, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, Avenida Chucri Zaidan e
Avenida Jornalista Roberto Marinho.

B) Análise do entorno ao empreendimento
Foi verificado que nas proximidades do empreendimento, como a Avenida
Jornalista Roberto Marinho, há uma região com resquícios de ocupação
desordenada e povoada por uma população classificada como socioeconômica
baixo, que mesmo urbanizada, os moradores são os mesmos que anteriormente
estavam no local.
Dentro deste cenário, há normalmente um ambiente de proliferação de crimes
relacionados à violência urbana como furtos, assaltos, desinteligência e tráfico de
drogas.
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C) Índices de criminalidade

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), por força da lei
estadual nº. 9.155/1995 e por adotar uma política de transparência na divulgação de
dados, publica trimestralmente no Diário Oficial do Estado as estatísticas de
criminalidade.
Para o Edifício R, localizado na Avenida das Nações Unidas em São Paulo,
foi analisada a região do Brooklin – 2 Seccional.
Ao realizar uma análise mais detalhada e levar-se em conta aspectos como o
padrão do empreendimento, que é considerado alto, o nível do perfil econômicosocial do público frequentador, e a falta de segurança pública, pode-se concluir que
há uma prospecção de considerável exposição aos perigos de furto e assalto aos
transeuntes, assim como furto e roubo de veículos, homicídio doloso, latrocínio,
sequestro.

5.8 Listagem dos Riscos
A listagem pode ser realizada por meio de reuniões do tipo brainstorming,
levantando tanto os riscos conhecidos como os desconhecidos – como o próprio método
escolhido para direcionar a análise do edifício R. sugere – o Método Brasiliano; assim
como estudas e levantar os diversos históricos e relatos de ataques criminosos em
empreendimentos semelhantes, com mesmo padrão econômico e vulnerabilidades.
Uma vez levantados os riscos, com o Método Brasiliano será possível definir
os riscos e classifica-los. Essa classificação auxiliará em uma melhor visão do
portfólio dos riscos, assim como as suas principais causas.
A classificação dos riscos será baseada em sua origem ou natureza e não em
seu impacto na empresa e seu patrimônio, conforme a tabela a seguir:
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Tabela 02 – Eventos Extrínsecos e Intrínsecos para gerar perda nos empreendimentos

Fonte: Brandão (2013), modificado.
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5.9 Identificação dos Fatores de Riscos
Os fatores de risco são na realidade a origem e/ou causa de cada evento
identificado em cada processo ou área. Para compreender o risco e a soma de
todos os fatores identificados, existe a necessidade de dissecar o evento e ou
ameaça. O Diagrama de Causa e Efeito (diagrama de Ishikawa ou Espinha de
Peixe) é utilizada para o entendimento dos fatores que influenciam a
concretização de cada risco.
Esta técnica é uma notação simples para identificar fatores que causam o
evento analisado. Em 1953 o Professor Karou Ishikawa, da Universidade de
Tóquio Japão, sintetizou as opiniões dos engenheiros de uma fábrica na forma
de um diagrama de causa e efeito, enquanto eles discutiam problemas de
qualidade. O diagrama bem detalhado apresenta a forma de uma espinha de
peixe.
Para compreender o risco e o cenário no qual ele está inserido, é
importante considerar os diversos fatores que impactam os processos e áreas
da empresa. Neste contexto, foi adaptado o diagrama de causa e efeito da
qualidade e por Scartezini (2009) para a área de Gestão de Riscos conforme
Macro Causas abaixo:


Processo: Influência da existência de processos, políticas, normas

e procedimentos para a materialização do risco.


Pessoas: Influência do nível da equipe envolvida, considerando-se

perfil e qualificação, para a materialização do risco, bem como do nível
de relacionamento dos colaboradores e da empresa.


Tecnologia: Influência dos sistemas de informação utilizados pela

empresa para a materialização do risco.
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Infraestrutura: Influência da existência de recursos físicos e

sistemas eletrônicos para a materialização do risco.


Ambiente Externo: Influência das variáveis externas incontroláveis

para a materialização do risco.
O diagrama de causa e efeito fica exemplificado conforme abaixo:

Figura 9: Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Brasiliano (2017)

Ressalta-se que para cada evento identificado há a necessidade de
elaboração de um diagrama de causa e efeito específico. Caso haja dez eventos
em estudo, em um determinado processo ou área, será necessária a elaboração
de dez diagramas de causa e efeito.
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A seguir, as tabelas apresentarão os diagramas resumidos de causa e
efeito relacionados a análise do Edifício R, que tratam dos seguintes riscos:



Roubo nas dependências do condomínio



Furto nas dependências do condomínio



Manifestação externa



Ameaça de bomba



Sabotagem em áreas técnica

Tabela 03 - Roubo nas dependências do condomínio

Fonte: Elaborado pela autora (2017)
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Tabela 04 - Furto nas dependências do empreendimento

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Tabela 05 - Manifestação externa

Fonte: Elaborado pela autora (2017)
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Tabela 06 - Ameaça de Bomba

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Tabela 07 - Sabotagem em áreas técnicas

Fonte: Elaborado pela autora (2017)
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Sem a identificação dos fatores de riscos, no caso de um
empreendimento em que não exista a análise de risco, não seriam tomadas as
devidas precauções para mitigação de futuras ocorrências.

5.10 Identificação da Motricidade dos Fatores de Riscos
Após a identificação dos vários fatores de riscos, é necessário enxergar
estrategicamente quais são os fatores comuns à todos os riscos e quais são os
mais motrizes, ou seja, quais são os que podem de fato potencializar os riscos
analisados.
Para identificar a criticidade dos fatores de riscos utilizamos a Matriz
SWOT, conhecida para identificar os pontos fracos, fortes, oportunidades e
ameaças do contexto empresarial. A ferramenta é a Matriz SWOT - FOFA, que
em inglês significa Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats e em
português – Força – Oportunidade – Fraqueza - Ameaça.
A avaliação das Forças e Fraquezas diz respeito às condições dos
nossos controles e nível de operacionalização, são processos que a empresa
possui domínio de ação e decisão. São os chamados Fatores de Riscos Internos
ou variáveis internas podendo ser negativas (Fraquezas) ou positivas (Forças).
Os fatores de riscos considerados incontroláveis dizem respeito à ambiência
externa, podendo ser negativa (Ameaças) ou positivas (Oportunidades). Para
identificar a motricidade dos fatores de riscos são utilizados dois critérios de
avaliação, Magnitude e Importância.
- Magnitude significa o tamanho ou grandeza que a variável ou evento
possui perante o contexto empresarial. Caso aconteça, positivamente ou
negativamente, o quanto ela vai influenciar no contexto como um todo. A
magnitude é ranqueada, utilizando-se uma pontuação, que varia de -3 a 3,
dentro do seguinte parâmetro:
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o

3 (alto);

o

2 (médio);

o

1 (baixo) para cada elemento positivo (força ou oportunidade); e

o

-1 (baixo);

o

-2 (médio);

o

-3 (alto) para cada variável negativa (fraqueza e ameaça).
Como parâmetro para avaliar a magnitude nas células de fraqueza e

ameaça, é levado em consideração o número de vezes que as variáveis
aparecem no diagrama de causa e efeito.
Caso um fator de risco apareça 5 (cinco) vezes em 6 (seis) riscos
identificados, significa que esta variável possui “alta” magnitude.
- Importância significa a prioridade que esta variável deve possuir perante
o contexto do empresarial. É uma nota subjetiva com base na experiência do
Gestor e da equipe que está avaliando o cenário. Para análise da importância
utilizamos 3 níveis de pontuação:
o

3 (muito importante);

o

2 (média importância);

o

1 (pouca importância).
Para criar um ranking dos itens em cada célula da Matriz, multiplicamos a

avaliação da magnitude e da importância. Os fatores de riscos com maior
pontuação negativa são considerados motrizes, pois podem influenciar
diretamente os riscos identificados.
O Método Brasiliano determina que, uma vez realizada a identificação
dos fatores de risco, é preciso visualizar estrategicamente quais são os fatores
comuns a todos os riscos identificados e quais são os mais motrizes, conforme
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descrito no capítulo 5 deste estudo de apresenta o referido método. As tabelas
17 e 18, apresentam as fraquezas e ameaças com suas respectivas
magnitudes relacionadas ao Edifício R.

Tabela 08 - Fraquezas

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Tabela 9 - Ameaças

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

A Matriz SWOT/FOFA demonstra o conjunto de fatores de riscos
(Fraquezas e Ameaças), e seus pontos fortes e oportunidades. Com esta
fotografia o gestor enxergará seus pontos de maior fragilidade. Se formos
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observar sob o ponto de vista das fraquezas e ameaças contidas na Matriz,
podemos afirmar que a Matriz SWOT é um resumo de todos os diagramas de
causa e efeito, sem repetir os fatores já listados.
Ponto importante na Matriz SWOT/FOFA, é que as fraquezas são oriundas
dos diagramas de causa e efeito, são os resumos dos fatores de riscos que cada
área possui. As ameaças são as variáveis incontroláveis do ambiente externo,
também oriundas do diagrama de causa e efeito. As variáveis negativas (fraquezas
e ameaças) da Matriz SWOT/FOFA são o resumo dos vários diagramas de causa
e efeito, sendo a base para a elaboração do Plano de Ação. A Matriz é uma
ferramenta de gestão, que possibilita fácil interpretação das principais
deficiências e quais são as possibilidades de reversão da situação existente.
A Matriz SWOT/FOFA adaptada para a gestão de riscos permite
visualizar o todo, enquanto que o diagrama de causa e efeito visualiza somente
o risco analisado.
5.11 Matriz SWOT – Magnitude X Importância
Ao observarmos a Matriz SWOT/FOFA acima podemos notar que a
prioridade é atribuída levando em consideração o critério das numerações mais
altas e negativas, possibilitando que os gestores criem rankings para suas
ações.
Com base na pontuação de magnitude e importância dada para cada fator
de risco de fraqueza, podemos apresentar o resultado em forma de uma matriz
que possibilita visualizar a criticidade de cada fator, conforme apresentado
abaixo:
O resultado do cruzamento da magnitude com a importância, define o nível
de criticidade do fator de risco, ou seja, vermelho, laranja ou verde. Com base
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nesta matriz o gestor pode determinar a prioridade de tratamento do fator de
risco, sempre considerando como primeiro nível o vermelho, segundo nível o
laranja é o terceiro nível o verde. A Matriz a ser construída somente com fatores
das fraquezas (ambiente interno da empresa):
Figura 10: Listagem dos Riscos

Fonte: Brasiliano, 2017

5.12 Fatores de Riscos Comuns
Após a elaboração da Matriz SWOT/FOFA, além da Matriz de Magnitude
X Importância é possível também criar um ranking em forma de lista dos fatores
de riscos por ordem de criticidade, visualizando os mesmos dos mais críticos
aos de menor criticidade.
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Figura 11: Fatores Comuns

Fonte: Brasiliano, 2017

5.13 Edifícios residenciais médio-alto padrão: Vinte estudos
A partir da identificação dos fatores motrizes do Edifício R., foi possível
identificar as falhas e lacunas das fraquezas, e a seguir, será apresentado vinte
análises de empreendimentos semelhantes: médio-alto padrão, residenciais,
sem análise de risco feita anteriormente junto à concepção do projeto - o que
seria o ideal, para possibilitar maiores alterações e interferências no projeto.
Nesse levantamento, serão identificadas as falhas relevantes no quesito
segurança, e as melhorias possíveis de serem feitas.

Será apresentado

também, no caso de não possibilidade de execução da melhoria em função do
projeto arquitetônico já ter sido aprovado junto a prefeitura, as sugestões não
atendidas.
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Poderá ser notado, que os problemas identificados entre os 20 estudos,
muitas vezes se repetem, e também, muitas das sugestões propostas não são
mais viáveis de serem aplicadas, em função da fase do projeto: já concluído,
apenas alterações com menor impacto são possíveis de serem atendidas.
Todo o levantamento a seguir foi gentilmente cedido pelo escritório
Brasiliano & Associados, a partir da análise de clientes reais. Por motivos
óbvios, todos os dados e identificação referentes aos condomínios, devem ser
mantidos em total sigilo.
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Tabela 10 – Estudo e levantamento das vulnerabilidades X melhorias propostas para 20
empreendimentos residenciais médio-alto padrão

Fonte: Informações cedidas pelo escritório Brasiliano & Associados, 2018
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Tabela 11 – Estudo e levantamento das vulnerabilidades X melhorias propostas para 20
empreendimentos residenciais médio-alto padrão

Fonte: Informações cedidas pelo escritório Brasiliano & Associados, 2018
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Tabela 12 – Estudo e levantamento das vulnerabilidades X melhorias propostas para 20
empreendimentos residenciais médio-alto padrão

Fonte: Informações cedidas pelo escritório Brasiliano & Associados, 2018
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Tabela 13 – Estudo e levantamento das vulnerabilidades X melhorias propostas para 20
empreendimentos residenciais médio-alto padrão

Fonte: Informações cedidas pelo escritório Brasiliano & Associados, 2018
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6 ESTUDO DE APLICAÇÃO
Neste capítulo, será apresentado o objeto de estudo para aplicação de
um modelo de checklist desenvolvido a partir dos vinte estudos apresentados no
capítulo anterior.
6.1 Edifício Aparandê

Como objeto de estudo para aplicação e análise, foi selecionado um
edifício residencial médio – alto padrão (considera-se atualmente denominado
edifício médio-alto padrão, aqueles com localização próxima das principais vias
da cidade, com base no SECOM, em imóveis referentes ao tipo “Classe A”, cuja
metragem é superior a R$ 4.000,00, com localização na zona oeste de São
Paulo, bairro Vila Ipojuca, o qual chamaremos com o nome fictício de
condomínio

Aparandê,

para

identificação

das

possíveis

falhas

e

vulnerabilidades, a partir de um empreendimento sem uma análise de risco
prévia.
O condomínio Aparandê, com projeto e construção a partir de 1986,
possui duas torres de 8 andares, com um total de 56 apartamentos (01 torre com
3 apartamentos por andar e 01 torre com 4 apartamentos por andar) e um
subsolo para garagem.
Ao analisar o projeto arquitetônico do edifício, pode-se notar que a
preocupação com a segurança não era a mesma de hoje, o edifício cumpria
basicamente a função de abrigar os moradores, proporcionar entradas para
pedestres e veículos, mas não de proteger contra invasões não desejáveis, a
própria guarita não permite visualização da entrada de veículos, por exemplo;
nos dias de hoje (estamos em 2018), já há alguns itens básicos que são
aplicados quando se deseja alcançar minimamente a segurança de um edifício.
O edifício Aparandê é um clássico de projeto sem análise de segurança e
sem integração dessa disciplina com o projeto de arquitetura, elétrica, hidráulica
e paisagismo, o que era comum na época e ainda hoje é: pode-se encontrar
ainda nos dias de hoje falhas de projeto de segurança patrimonial, simplesmente

84
as disciplinas citadas não são projetadas em conjunto, e sim em fases distintas.
Aquilo que deveria ser feito logo quando “nasce” o projeto, ou seja, estudar-se
toda a análise de projeto de segurança patrimonial, é primeiro aprovada junto
aos órgãos responsáveis, e só é feito mais tarde, geralmente por meio de
medidas emergenciais e remendadas, retrabalhados para se adequar ao que
não foi feito no momento certo.
6.2 O perímetro e a guarita
Inicialmente, o edifício Aparandê previa apenas uma cerca ou muro em
seu entorno, sem a preocupação de que esse perímetro pudesse ser controlado
ou vigiado, pois em sua grande parte, não está no campo de visão da área que
deveria possuir justamente o maior controle e gestão de segurança desse
contorno: a guarita.
A guarita é um elemento de extrema importância, é o “carro forte” do
condomínio, é ela quem deve deter o controle de acesso dos veículos do
condomínio, dos moradores, visitantes, prestadores de serviço, e além disso, do
movimento externo ao “muro”, um controle global do condomínio. Uma guarita
bem posicionada é aquela que detém todos esses acessos, principalmente os
mais importantes e maior acesso, tais como acesso de pedestres e veículos.
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Figura 12 – Edificio Aparandê – Acessos de garagem e localização da guarita

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

No Edificio Aparandê, a guarita não possui nem mesmo visibilidade da
entrada das duas garagens, impedido tanto pelo muro de entorno da piscina,
quanto pela disposição da guarita X garagens, que estão opostos; o que
certamente facilitaria uma possível intrusão ao condomínio e consequente
domínio dos moradores, furto de veículos, assalto aos apartamentos,
vandalismo, violência.
Para compensar a falha de projeto da guarita não conseguir visualizar a
entrada dos portões das garagens, foram instaladas câmeras no local, mas até
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hoje não há cerca elétrica ou sensor infravermelho - conhecido como alarmecerca, ou câmeras no entorno do edifício.
Apenas as entradas principais de pedestres e da entrada de veículos das
garagens são monitoradas por câmeras, sendo que a instalação desses itens só
foi feita cerca de 15 anos após a inauguração do condomínio, por volta de 2000,
com imagens ainda em preto e branco. (Figura 14)
Figura 13 – Câmera na entrada principal de pedestres.

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Em 2008, o sistema de câmeras foi modernizado, substituindo as imagens
em preto e branco pelas coloridas, mas muitos pontos ainda seguem deixados
em aberto, sem cobertura.
Em conversa com o responsável pela manutenção do condomínio, notase que os pontos que ainda estão desprotegidos não são prioridade dos
moradores dentre os itens de manutenção do edifício, prefere-se arrumar a
piscina, do que investir na segurança, por exemplo.
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Nos muros de divisa da parte de trás do condomínio, temos o muro ou
talude que faz divisa com outras residências e escritórios. O grande desnível
entre os fundos do edifício Aparandê e o das residências é bastante grande –
cerca de 10 metros, o que pode passar uma falsa sensação de segurança, mas
segue

sendo

uma

área

desprotegida,

sem

qualquer

visibilidade

ou

monitoramento nem mesmo por meio de câmeras, uma vez que é falsamente
percebido como menos perigoso ou vulnerável, não se espera pela intrusão de
um meliante em todo esse perímetro.
6.3 A garagem
Os condomínios dos anos 90, assim como o Edifício Aparandê, previa
apenas um portão automático para fechamento das garagens (desenho técnico
na Figura 18); não se usava ainda no Brasil o sistema de clausura, com duas
entradas para maior controle e segurança dos condôminos.
Foi identificado em visita in loco que a guarita não possui visibilidade
direta dos dois portões de acesso das garagens 01 e 02 (vide Figura 13) e além
disso, o fechamento das garagens sem a clausura, amplia-se ainda mais o risco
de vulnerabilidade e intrusão.
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Figura 14: Vista e corte do portão da garagem

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Outro ponto frágil identificado na relação visibilidade da garagem a partir
da guarita, é a previsão do quadro de luz dentro da própria guarita, com o
comando dos pontos de iluminação da entrada e entorno do prédio, e controle
dos portões elétricos das garagens; qualquer dano intencional de sabotagem
poderá prejudicar a visibilidade e segurança de todos os usuários.
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6.4 Medidas de segurança
A introdução de câmeras de monitoramento nos pontos de principais
acessos do condomínio Aparandê foram as medidas adotadas até o momento.
Conforme retorno sobre as prioridades dos condôminos, não se enxerga essas
falhas que facilitam a intrusão de criminosos, mas também não se busca uma
solução para elas, até porque elas não são nem mesmo prioridades entre os
itens de reforma ou manutenção.
Além

dos itens apontados nessa

análise

crítica

das falhas e

vulnerabilidades identificadas do condomínio Aparandê, há medidas adicionais
adotadas para a “segurança”, também conhecida como os famosos “remendos”
feitos por não especialistas ou representantes de serviços que querem apenas
vender, ou por crenças particulares que visam a segurança erroneamente; em
sua grande maioria das vezes não são funcionais, e além disso, interferem
diretamente na estética do objeto remendado, e costumam custar uma parte
considerável do orçamento disponível: em 2014 o condomínio instalou o passa
pizza no portão de entrada de pedestres. (Figura 20).

90
Figura 15 – Passa pizza no portão de pedestres

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Em uma conversa informal com os responsáveis pela segurança do
condomínio, além do convívio diário e observação do comportamento dos outros
condôminos, nota-se que o passa pizza simplesmente não é utilizado.
Mas ainda que fosse, será que proporcionaria a segurança desejada?
Muito provavelmente não, pois além dele não ser funcional e não estar
sendo usado pelos moradores, qualquer abordagem previamente armada
renderia facilmente qualquer indivíduo para adentrar o condomínio.
Enquanto os próprios moradores não tiverem a percepção da importância
dos itens que ainda seguem em aberto desprotegidos e não tratam esses itens
como prioridade, remendos que passam a falsa segurança, como o passa pizza,
serão executados no condomínio Aparandê e em muitos outros.
Enquanto não houver o estudo prévio e levantamento dos riscos e das
vulnerabilidades existentes para integração dos projetos, lacunas permanecerão
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abertas, remendos serão feitos, e investimentos errados serão feitos por meio de
soluções “mágicas” ou por crenças erradas e até mal-intencionadas, visando
apenas o lucro, que é o caso de muitas empresas terceiras, que querem apenas
vender, e não realmente solucionar o problema, a vulnerabilidade.
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7 CONCLUSÃO
Ao iniciar esta pesquisa, o objetivo principal esteve focado em estudar as
modificações nas edificações como resultado de melhorias para aumento da
segurança de edifícios de médio alto-padrão, como forma de proteção da
violência que vem assombrando cada dia mais as grandes cidades, como São
Paulo. Essas mudanças, além de serem feitas tardiamente, em função do
“timing” predisposto para isso em nossa cultura atualmente, resulta quase
sempre em remendos e ajustes falhos, além de interferências nas fachadas ou
soluções nada estéticas, o que não aconteceria se estas pudessem ser feitas
junto à concepção inicial do projeto arquitetônico, com interface com as demais
disciplinas.
A partir dessa análise, iniciou-se a o levantamento bibliográfico e estudos
de caso com a finalidade de identificar quais eram os métodos disponíveis para
a elaboração de projeto de segurança – constatou-se que a bibliografia sobre o
assunto ainda é escassa no Brasil e quase inexistente em artigos técnicos, e
quais processos estavam relacionados ao assunto, para que um profissional
pudesse executar um projeto de segurança patrimonial com foco preventivo, e
além disso, de que forma essa identificação, levantamento da análise de risco,
poderia contribuir para facilitar a identificação do nível de segurança proposto
para aquele determinado empreendimento, ao usuário leigo, quase sempre, o
responsável pela tomada de decisão de adoção de medidas básicas para
melhoria da qualidade de segurança em seu condomínio: o próprio morador.
Nos Estados Unidos por exemplo, encontram-se publicadas diversos
livros, pesquisas e normas sobre o assunto, principalmente em decorrência do
terrorismo ao qual o país tem sofrido ao longo dos anos. Embora a violência no
Brasil seja uma grande preocupação dos habitantes das grandes metrópoles,
ainda não há avanços significativos em termos de metodologia de projeto de
segurança patrimonial e controle dos equipamentos de segurança eletrônica.
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Percebe-se que a violência nas grandes cidades é um dos fatores
determinantes no crescimento da indústria da segurança, e os diferentes usos
podem estabelecer diferentes necessidades em relação à segurança. Cada
edifício possui uma particularidade, e o arquiteto precisa trabalhar com essas
diferenças para garantir a funcionalidade de seu projeto.
Em pesquisa sobre o histórico da segurança patrimonial em edificações,
verificou-se a falta de dados específicos sobre a evolução das medidas de
segurança adotadas. As cidades antigas aplicavam medidas de segurança em
seu perímetro e acesso ao núcleo principal. Alguns textos evidenciam que nem
todos eram beneficiados com este tipo de proteção, fato que se assemelha a
realidade atual na cidade de São Paulo, com a construção de condomíniosclubes murados, para que o morador precise cada vez mesmo sair do local de
sua moradia para lazer, por exemplo.
Fatos na história demonstram os possíveis motivos para a criação de
dispositivos de segurança, sendo que o crescimento do setor da segurança foi
otimizado nas últimas décadas, por motivos diversos, tanto pela desigualdade
social, como diferenças políticas entre países.
No estudo das metodologias e diretrizes para elaboração de projeto,
foram identificadas duas ferramentas básicas: o levantamento teórico dos riscos,
ameaças e vulnerabilidades, e a aplicação prática das medidas de segurança
ativa e passiva. A parte conceitual de levantamentos é de extrema importância,
pois norteia o projeto de modo a estabelecer o nível de segurança necessário. O
conhecimento da diferença entre medidas ativas e passivas conduzirá a um
sistema

implantado com

menores

custos e

maior eficiência

no

seu

gerenciamento. As medidas passivas de segurança patrimonial estão ligadas
diretamente com o projeto arquitetônico. A utilização dos materiais conforme a
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resistência e o desempenho em caso de intrusões são ferramentas importantes
no planejamento da edificação segura.
Medidas arquitetônicas aplicadas no perímetro do lote, na fachada e no
interior da edificação servem como barreiras naturais contra intrusão e podem
ter tratamento estético e agradável, que visam diminuir a agressividade imposta
pelo excesso de dispositivos de segurança.
Entende-se que o projeto eficiente é uma combinação adequada dos
levantamentos dos riscos, das medidas de proteção passiva e as medidas de
proteção ativa. A integração entre os três elementos pode diminuir custos de
implantação do sistema de segurança e proporcionar um melhor gerenciamento
da segurança na edificação.
O caminho para a melhoria da qualidade de projeto e implantação de
sistema de segurança, consiste em atribuir responsabilidades aos projetistas,
mas, não é possível iniciar este processo sem que sejam elaboradas e difundias
normas mais específicas para o setor. Tanto os profissionais quanto os
consumidores, poderão ser beneficiados com a garantia de que os sistemas de
segurança estão propiciando uma segurança real na vida dos usuários. Essa
pesquisa visa somar os esforços para que ocorra esta mobilização na área.
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8. PROPOSTA DE CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA
PATRIMONIAL DO EMPREENDIMENTO
Neste capítulo, será apresentado um modelo de checklist para classificação da
segurança patrimonial e estudo para aplicação no Edifício Aparandê.

8.1 Proposta Final

Como proposta final desse trabalho, é sugerida uma qualificação do nível
da segurança de um determinado edifício por meio da análise de risco, feita
basicamente, por um checklist elaborado a partir dos estudos de caso e
possíveis falhas apresentados nesse trabalho. Essa qualificação poderá ser
facilmente

identificada

e

permitirá

a

qualificação

da

segurança

de

empreendimentos médio-alto padrão em categorias distintas, conforme critérios
a serem adotados para tal divisão.
Por meio de um selo, assim como acontece com o selo LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), que classifica os edifícios conforme sua
eficiência energética e racionalização de recursos, será possível identificar de
maneira fácil e acessível o nível de segurança patrimonial do empreendimento
em questão. Além de proporcionar essa leitura e interpretação facilitada quanto
ao nível de segurança do empreendimento, a classificação poderá proporcionar
também valor agregado ao empreendimento, conforme maior o ranking atingido
de pontuação e consequentemente, o nível de segurança patrimonial
identificado.
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Figura 16 – Classificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Fonte: https://www.go-gba.org/resources/leed/ Acessado em 20/05/2018.

Em função do atendimento e não atendimento dos itens de segurança
propostos no checklist, é proposto a seguinte classificação em função do ranking
de pontuação, que basicamente, se divide em “Atendeu – Regular – Bom e
Excelente”, conforme a seguir:
- Security Certified – a partir de 29 itens não atendidos
- Security Silver – de 15 a 28 itens não atendidos
- Security Gold – de 09 a 14 itens não atendidos e
- Security Platinum – para até 07 itens não atendidos
Mais uma vez, reforça-se a utilização deste modelo de checklist junto a
concepção inicial do projeto, antes mesmo da validação e aprovação junto aos
órgãos responsáveis, para que possam ser tomadas todas as medidas cabíveis
e satisfatórias para alteração e melhoria, se necessário.

97
Tabela 14 – Sugestão para Checklist de segurança patrimonial

Fonte – Elaborado pela autora, 2018
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Tabela 15 – Sugestão para Checklist de segurança patrimonial

Fonte – Elaborado pela autora, 2018

99
Tabela 16 – Sugestão para Checklist de segurança patrimonial

Fonte – Elaborado pela autora, 2018

A seguir, as tabelas 17 e 18 apresentam o mesmo checklist, agora
preenchido em função dos itens atendidos e não atendidos do edifício Aparandê,
um dos objetos de estudo desse trabalho. Por ser um empreendimento mais
antigo, cujo projeto data de 1989, alguns itens hoje considerados primordiais,
ainda não estavam arraigados na cultura, como por exemplo, a clausura de
veículos e de pedestres, inexistente no edifício Aparandê; percebe-se que a
maioria dos itens não atendidos nesse checklist está diretamente relacionada à
inexistência desse item.
Considerando-se as 57 questões presentes no checklist, o edifício
Aparandê não atendeu a 16 delas. Dividindo-se a pontuação pelas quatro
classificações pospostas, o Edificio Aparandê pode ser classificado no nível
“Security Silver”, que é considerado regular.
Para um aprimoramento e aprofundamento da classificação dos itens
atendidos e não atendidos, pode-se considerar pesos diferentes para
determinados itens, mas, de maneira geral, a classificação por hanking como
proposto, permite informar ao consumidor final, que quase sempre é leigo para o
assunto, uma noção básica sobre a segurança do empreendimento em questão,
assim como a classificação do selo LEED permite.
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A classificação do nível de segurança por meio do atendimento do
checklist livra o morador ou usuário de análises erradas, muitas vezes baseadas
em crenças pessoais e históricos pontuais, orientações de vendedores de
produtos e serviços, ou gastos desnecessários, como os chamados reparos
“toscos” (vide exemplo do Passa Pizza na Figura 13), que além de não resolver
a questão da segurança, muitas vezes interferem na estética local.
O checklist para análise de projetos de segurança ainda poderá identificar
as falhas e lacunas que estão em aberto, possibilitando e direcionando para uma
solução mais assertiva.
Uma vez difundida no ramo da construção civil por meio de um selo com
as classificações propostas, os empreendimentos poderão além de informar o
usuário final qual o nível de sua segurança patrimonial, valorizar a questão da
segurança patrimonial, cada dia mais aclamada.
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Tabela 17 – Checklist de segurança patrimonial referente ao edifício Aparandê

Fonte – Elaborado pela autora, 2018
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Tabela 18 – Checklist de segurança patrimonial referente ao edifício Aparandê

Fonte – Elaborado pela autora, 2018
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ANEXO A – CÍRCULOS DE PROTEÇÃO – POMPEU (2011)
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