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ALMEIDA, Jeane dos Santos. O uso das tecnologias da informação e comunicação no campo 
operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – desafios à gestão de pessoas. 
Dissertação (Mestrado em Administração). Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Metodista de São Paulo, Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas e Organizações, 
2008: São Paulo, 2008. 165 p. 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo exploratório sobre a experiência de implantação de um 
sistema digital de segurança. O estudo teve como locus a Guarda Civil Metropolitana de São 
Paulo e o objetivo geral da pesquisa é analisar o uso das tecnologias da informação e 
comunicação no campo operacional da organização. Primeiramente foi realizada a pesquisa 
bibliográfica para rastreamento de temas análogos. Foi possível verificar a escassez de 
estudos sobre as tecnologias da informação e comunicação na Segurança Pública no Brasil. 
Dos raros trabalhos encontrados o que deu inspiração para essa pesquisa foi o experimento 
realizado em Brasília, na área de Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, 
que investigou a integração de sistemas de informações na Segurança Pública do Distrito 
Federal. Para a realização deste estudo de caso adotou-se a metodologia qualitativa com 
pesquisas bibliográfica, documental e de campo (entrevistas e observações diretas). Os 
resultados obtidos demonstram a necessidade de investimentos em tecnologias da informação 
e comunicação, objetivando a integração e a interoperabilidade das organizações de 
Segurança Pública. Os resultados também confirmaram os achados em pesquisas e estudos 
sobre a violência urbana que apontam que só os investimentos na estrutura técnica, em 
pessoal, em gestão de segurança, chamada política de combate à violência e à criminalidade, 
não resolve. É preciso urgência na gestão de políticas públicas integradas para combater as 
causas provocativas da violência e da criminalidade que são a miséria crescente, o 
desemprego, a falta de serviços públicos eficientes, em especial no setor da saúde e da 
educação e a ausência de políticas sociais, todos entendidos como violência.  
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Tecnologias da Informação e Comunicação; 
Operabilidade; Interoperabilidade; Estudo de Caso; Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 
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ALMEIDA, Jeane dos Santos. The use of information and communication technologies in the 
operational field of the Guardia Civil Metropolitana de São Paulo - challenges to managing 
people. Dissertation (Masters in Business Administration). Post-Graduate Program in 
Business Administration from Methodist University of São Paulo, Line Search: Managing 
People and Organizations, 2008: São Paulo, 2008. 165 p. 
 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents an exploratory study on the experience of implementing a system of 
digital security. The study had the locus of the Civil Guard Metropolitan Sao Paulo and 
general objective of the research is to examine the use of information and communication 
technologies in the organization's operational. First a literature search was performed for 
screening of similar themes. It was possible to verify the lack of studies on information and 
communication technologies in the Public Security in Brazil. Of the rare works that has found 
the inspiration for this research was the experiment conducted in Brasilia, in the area of 
Knowledge Management and Information Technology, which investigated the integration of 
information systems in the Federal District Public Security. For this case study adopted the 
methodology with qualitative research literature, documentary and field (interviews and 
direct observation). The results demonstrate the need for investment in information and 
communication technologies, to the integration and interoperability of organizations of 
Public Security. The results also confirmed the findings in research and studies on urban 
violence that indicate that only investment in technical infrastructure, in staff, management of 
safety, called the policy of combating violence and crime, not solve. We need urgency in 
integrated management of public policies to combat the causes of violence and provocative 
crime that are increasing poverty, unemployment, lack of efficient public services, 
particularly in the health sector and education, and lack of social policies, all seen as 
violence. 
 
 
Keywords: Management People; Information and Communication Technologies; Operate; 
Interoperabilit; Case Study; Metropolitan Civil Guar of the São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA EM ESTUDO 

 
O tema desta dissertação aborda o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TICs na operacionalização da Guarda Civil Metropolitana, sendo o locus da 

pesquisa a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 

O interesse das instituições de ensino e das organizações de Segurança Pública em 

pesquisar determinados sistemas capazes de melhorar o desempenho da operacionalização em 

instituições responsáveis pelo enfrentamento à violência, prevenção e repressão ao crime com 

eficiência, está em alcançar níveis de segurança toleráveis para o bem-estar da comunidade. 

A implementação de TICs na Segurança Pública faz parte do contexto das 

preocupações atuais sobre a segurança da população, como meio de auxiliar e melhorar a 

forma de enfrentamento diante do elevado crescimento da criminalidade e da violência. Visa a 

implementar as políticas de Segurança Pública de forma mais eficaz, o que configura 

mudanças no modelo de gerenciamento por meio de novas arquiteturas organizacionais. 

No cenário internacional, as iniciativas de combate ao aumento crescente da 

violência e das conseqüências advindas dele foram expressivamente implementadas a partir 

da década de 60. O principal foco de atuação dos organismos de segurança no combate à 

criminalidade estava na integração das operações dos atores envolvidos. A aproximação da 

comunidade aos organismos de segurança, com a criação da polícia comunitária, também foi 

utilizada como estratégia no combate à criminalidade. 

No Brasil, o tema violência é complexo e multifacetado, ficando difícil explicitar o 

foco dos problemas e ainda se eles são apenas decorrentes de ações diretas dos criminosos ou 

reflexos da situação econômica, social e política.  

As observações de Freixo (2003) apontam que a falta de clareza e de definições de 

políticas públicas de segurança é outro problema ; as deficiências e a falta de credibilidade nos 

mecanismos de segurança podem estar acarretando este cenário de medo e perplexidade que 

domina a população. 

No país, no ano de 2002, o então Secretário Nacional de Segurança Pública, José 

Vicente de Paula, igualmente, dá ênfase à necessidade da integração das operações dos órgãos 

de segurança. Destaca o estímulo oferecido aos estados que integrarem as operações das 

Polícias Civil e Militar, mediante a criação dos chamados Centros de Operações. Para Vicente 
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de Paula (2002), essa medida teve por objetivo dar conotação prática a uma idéia: a integração 

das forças policiais que ainda enfrenta muita resistência para ser transformada em Lei pelo 

Congresso Nacional. Salienta, ainda, que não é possível adotar a política pública adequada de 

prevenção à criminalidade sem um banco de dados de qualidade. 

Defende também o aperfeiçoamento dos Sistemas de Informações Judiciais e de 

Segurança Pública e o aprofundamento da integração entre a polícia e a comunidade. Como 

exemplo, cita a Cidade de Diadema (SP), que desenvolveu o programa financiado pelo Banco 

Mundial e como resultado a taxa de homicídios, que era de 130 (cento e trinta) por 100 (cem) 

mil habitantes, reduzida para 50 (cinqüenta) por 100 (cem) mil habitantes nos últimos dois 

anos. 

Os estudos sobre a violência no Brasil estão avançando. Em São Paulo, por exemplo, 

o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo – NEV criou, em 25 de 

novembro de 1997, o Instituto São Paulo Contra a Violência. O Instituto enfatiza a 

necessidade e a importância de ações integradas em quatro áreas estratégicas: melhoria dos 

serviços de Segurança Pública; melhoria dos serviços de justiça criminal; melhoria do sistema 

correcionário (Penitenciário e Fundação Casa) e desenvolvimento de políticas sociais e 

urbanas de prevenção.  

Outros estudos e levantamentos também são apresentados por autores brasileiros. 

Constantino (2004), por exemplo, apresentou dados relativos ao Brasil, apontando o país 

como o 5º em um ranking de 67 (sessenta e sete) países com as maiores taxas de homicídios 

de jovens na faixa dos 15 aos 24 anos. De cada 100.000 (cem mil) jovens brasileiros, 54,5 

foram assassinados em 2002 – um aumento de 88,6% se comparado às ocorrências de 1993. 

Somente a Colômbia, Ilhas Virgens, El Salvador e Venezuela registraram números mais 

elevados. 

A autora chama a atenção para o ritmo de crescimento do número de assassinatos 

entre os jovens, sendo maior do que na população total. No mesmo período, o aumento de 

homicídios na população geral (considerando todas as faixas etárias) foi de 62,3%. Em 

números absolutos, foram mortos 49.640 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta) 

brasileiros em 2002.  

Dados mais recentes são apresentados por Waiselfisz (2008) – no Mapa da 

Violência, que traz os números nacionais até 2006 referentes à situação da criminalidade, a 

partir da agilização de metodologia de coleta e sistematização das informações de 

mortalidade. O autor salienta que, entre 1996 e 2006, os homicídios na população de 15 a 24 

anos de idade passaram de 13.186 (treze mil cento e oitenta e seis) para 17.312 (dezessete mil 
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trezentos e doze), representando um aumento decenal de 31,3%. Esse crescimento foi bem 

superior ao experimentado pelos homicídios na população total, que foi de 20% nesse 

período. 

O estudo apresentado no Mapa da Violência mostra que, em sua maioria, os números 

de homicídios acontecem nos municípios de grande porte, ou seja, em apenas 556 (quinhentos 

e cinqüenta e seis) cidades. Assim, cerca de 10% do total de municípios brasileiros 

concentraram 73,3% dos assassinatos no Brasil em 2006. São municípios de grande porte, 

com média de 143,9 (cento e quarenta e três mil e novecentos) habitantes, que concentram 

44,1% da população brasileira. 

Para Waiselfisz (2008), mapear os indicadores municipais, enfrentando o grande 

desafio de trabalhar com os 5.564 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro) municípios 

existentes, representou uma tarefa árdua, mas necessária, se realmente se deseja engajar os 

poderes públicos municipais e as estruturas da sociedade no enfrentamento desse flagelo 

moderno que, na atualidade e na realidade brasileira mata bem mais do que muitas das 

endemias e pandemias tradicionais. 

O autor chama a atenção para a importância e alcance do referido estudo - Mapa da 

Violência - deixando claro que, como instrumento, ele se assemelha a um termômetro que 

indica a presença de febre. Mas, se há a presença de “febre”, que exige cuidados e ações 

específicas, são as ins tâncias municipais, estaduais e federais que têm que determinar para 

cada caso específico as estratégias de combate e prevenção. Faz observações sobre os 

cuidados e ações necessárias diante desse processo histórico de violência; traz a certeza de 

que é preciso compreender melhor as dinâmicas organizacionais envolvidas no processo de 

operacionalização das políticas públicas de segurança, fazendo com que se consiga definir as 

estratégias para coadunar uma política de Segurança Pública alinhada ao objetivo almejado, 

que é a segurança do cidadão. 

No contexto do processo evolutivo da violência no Brasil, os dados apresentados no 

Mapa da Violência são considerados insumos de vital importância, principalmente, para os 

organismos responsáveis pela implantação de políticas de Segurança Pública. Sobretudo em 

contribuir para a elaboração dos planos e estratégias de enfrentamento à violência e à 

criminalidade no país. 

Observa-se que os temas relativos à segurança no Brasil se tornam ainda mais 

importantes e relevantes quando são apresentados dados como esses que podem ser vistos no 

Mapa da Violência, principalmente aqueles que traduzem as alarmantes conseqüências 

geradas pela violência, entre elas danos de ordem moral, física, emocional e social.  
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É interessante notar que há vários estudos e de qualidade que estão vinculados ao 

crescimento da criminalidade, índices de mortalidade juvenil, levantamentos de dados 

relativos à violência e suas causas. Todavia, nota-se a necessidade de outras bases de 

informações, para que todo o processo de prevenção e enfrentamento da violência possa ser 

mais bem planejado e, em seguida, avaliado; dados esses que certamente darão suporte para a 

definição e operacionalização da política de Segurança Pública. Neste aspecto, é possível 

observar uma lacuna no campo de estudo da Segurança Pública, especialmente estudos 

direcionados a operacionalizar as políticas de segurança, objetivando prevenção, 

enfrentamento e inibição. 

Diante de todo o exposto e dos dados apresentados pelas pesquisas, é possível 

observar o crescimento da violência criminal. Hoje, segurança ocupa não só o centro das 

preocupações federais e estaduais, ela penetrou as esferas municipais, tornando-se uma das 

principais questões problemáticas a serem enfrentadas.  

O cenário se apresenta complexo e desafiador; um das principais questões 

problemáticas é que há municípios, em determinados estados, em que as taxas de homicídios, 

no período de 2002 a 2006, sofreram aumentos consideráveis, como é o caso de Curitiba, 

Salvador e Fortaleza. Em contrapartida, em municípios como Rio de Janeiro, São Paulo e 

Guarulhos houve surpreendente diminuição. 

Se for considerado o período de 2000 a 2006, o Estado de São Paulo em 2000 

ocupava o quarto lugar entre os Estados com a maior taxa de homicídios e no ano de 2006 

passou para a vigésima primeira posição. Os dados apresentados por Waiselfisz (2008) no 

Mapa da Violência confirmam essa queda no índice de criminalidade, principalmente na 

Capital de São Paulo, como pode ser observado na tabela 1 a seguir. Esses resultados criam 

expectativas e indagações sobre as causas que provocaram a redução da criminalidade em São 

Paulo de forma tão significativa.  
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Tabela 1 - Os 30 (trinta) municípios brasileiros com maior nº de homicídios em 2006. 

      Números Ho micídios - Total     
Ordem UF Município 2002 2003 2004 2005 2006 Taxa 

Homicídios 
2006 

População  
em 2006 
(miles) 

1º SP São Paulo 5575 5591 4275 3096 2546 23,7 1076,2 

2º RJ Rio de Janeiro 3728 3350 3174 2552 2273 37,7 6025 

3º PE Recife 1312 1336 1352 1324 1375 90,9 1512,8 

4º BA Salvador 585 730 739 1062 1176 41,8 2812,5 
5º MG Belo Horizonte 979 1329 1506 1293 1168 49,2 2376 

6º AL Maceió 511 520 559 620 899 104 864,3 

7º PR Curitiba 530 612 396 778 874 49,3 1771,8 

8º CE Fortaleza 707 666 654 808 847 35,4 2389,7 

9º DF Brasília 744 856 815 745 769 32,1 2393,1 
10º RS Duque de Caxias 655 703 605 710 686 82,6 830,4 

11º AM Manaus 395 448 410 484 543 34,7 1565,8 

12º RS Porto Alegre 560 508 566 573 511 36,3 1406,6 

13º RJ Nova Iguaçu 636 651 579 552 494 59 836,8 

14º SP Guarulhos 804 638 532 453 487 39,9 1221,7 
15º PA Belém 420 466 403 628 479 34,7 1379,1 

16º PE Jaboatão dos Guararapes 442 474 493 535 475 72,9 651,4 

17º GO Goiânia 430 429 435 415 444 36,4 1220,2 

18º ES Serra 404 363 407 346 365 97,3 375 

19º RJ São Gonçalo 418 367 294 432 330 34,8 949,2 
20º PR Foz do Iguaçu  265 241 285 275 326 106,8 305,2 

21º PB João Pessoa 263 281 272 318 325 49 663,5 

22º MG Contagem 288 329 374 359 300 50,2 597,4 

23º ES Cariacica 272 297 280 280 291 82,7 352 

24º MG Betim 108 252 306 297 285 71 401,3 
25º PA Ananindeua 49 59 127 160 284 59,8 475,1 

26º ES Vitória 240 221 253 263 273 88,6 308,1 

27º PI Teresina 206 214 198 232 270 35,2 767,7 

28º MA São Luiz 194 284 307 294 262 27,8 943,3 

29º RO Porto Velho 220 181 257 211 261 71,8 363,6 
30º ES Vila Velha 215 245 207 185 245 63,2 387,7 

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Waiselfisz - Mapa da Violência (2008). 
 

A queda nos índices tem provocado questões hipotéticas quanto às possíveis medidas 

que levaram a esse resultado. Entre as causas apontadas como hipotéticas estão: o trabalho da 

polícia; os efeitos do Estatuto do Desarmamento; os investimentos financeiros; investimentos 

e parcerias das Prefeituras em novas tecnologias; trabalho de prevenção. 

Entre as questões hipotéticas levantadas, o trabalho de prevenção ao crime com o 

envolvimento da Prefeitura chama a atenção e pode ser considerado como relevante no 

desenvolvimento do presente projeto.  
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Neste contexto, na Cidade de São Paulo, em se tratando de Prefeituras, a Guarda 

Civil Metropolitana seria o principal órgão de ação das políticas voltadas à prevenção. É 

importante destacar que a Prefeitura do Município de São Paulo e o Governo do Estado de 

São Paulo, por meio da Coordenadoria de Segurança Urbana e da Polícia Militar, assinaram 

em 2006 um convênio para a implantação de um sistema de informação e comunicação na 

Guarda Civil Metropolitana.  

O convênio prevê a implementação de tecnologias para melhoria dos sistemas de 

radiocomunicação e telecomunicação; despacho de viaturas municipais, viabilizado pela 

modernização e integração da infra-estrutura de comunicação e troca de informações por 

telefone; transmissão de informações e imagens entre a Guarda Civil Metropolitana e o 

Centro de Operações da Polícia Militar. O principal objetivo é dar maior agilidade na 

transmissão das informações e, conseqüentemente, aos serviços prestados pela Guarda Civil 

Metropolitana. 

A ação na Guarda Civil Metropolitana, anteriormente implementada, ocorria por 

meio de rondas realizadas por integrantes da corporação em veículos e a pé, contando apenas 

com ocorrências a partir de elementos surpresas e utilizando-se minimamente da tecnologia e 

da prevenção.  

A partir de um levantamento inicial nos índices e dados apresentados pelo Ministério 

da Justiça, SENASP, SUSP e o Mapa da Violência, verificou-se que há um contínuo aumento 

da violência e da criminalidade. Os delitos aumentam em proporções maiores que as ações e 

dispositivos dos organismos policiais para combatê- las, o que traz legítimos reclamos da 

sociedade em relação aos órgãos de Segurança Pública, sendo este um dos problemas mais 

expressivos e provocativos da atualidade.  

É bem verdade que estas e outras ações têm contribuído para a queda nos índices de 

homicídios, mas o número de 46.660 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta) casos 

ocorridos no Brasil em 2006 ainda é inaceitável para os padrões internacionais, embora 

qualquer índice seja humanamente inaceitável (ver tabela 1).  

A violência, segundo alguns autores, limita o desenvolvimento econômico e 

sustentável das nações.  

Para Appiolaza (2006) é preciso mencionar que a violência vem se convertendo em 

um dos principais obstáculos para o desenvolvimento sustentável da América Latina, 

chegando a determinar condutas agressivas, inclusive em níveis coletivos, como meios de 

defesa. O aumento da violência e do crime são fatores que provocam implicações sérias ao 

progresso econômico, político e cultural, pondo em risco a própria estabilidade social. As 
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conseqüências advindas de tal situação revelam a necessidade de estudos e definição de 

políticas de enfrentamento que sejam adequadas para o contexto atual.  

Dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) trazem que a violência 

custa à América Latina 12% das riquezas que produz a cada ano. Obviamente, isto dificulta as 

possibilidades de desenvolvimento e acentua os fatores que desencadeiam esta mesma 

violência. É um ciclo recorrente de empobrecimento, perda de possibilidades e mais violência. 

Diante dos custos consideravelmente elevados que os países despendem com a 

violência, é necessário e urgente gerar políticas e ações que visem a prevenir e a coibir o 

crime. Outra situação diz respeito às facções criminosas. A criminalidade se apresenta com 

um grau extremamente elevado de sofisticação. Os criminosos se agrupam para atuarem como 

verdadeiras organizações altamente equipadas; utilizando-se da tecnologia, estão alcançando 

os diversos segmentos da sociedade.  

Considerando as TICs nos Organismos de Segurança Pública no Brasil como tema 

pouco discutido e explorado nos meios acadêmicos, é pertinente incentivar a pesquisa e o 

debate sobre tópicos como este, que estão intrinsecamente ligados a todas as organizações, 

principalmente quando associados à gestão de pessoas e à aplicação de novas técnicas nas 

estratégias de prevenção da criminalidade. 

É indispensável admitir a Segurança Pública associada a um universo maior, gestão e 

integração de pessoas, ações de prevenção integradas, interoperabilidade etc. Nesse sentido, 

as ações de prevenção à violência e à criminalidade podem ser consideradas mais abrangentes 

do que apenas resolver os problemas decorrentes delas, atendendo, assim, aos anseios dos 

cidadãos – o bem-estar integral. 

O exposto certamente chama a atenção e incentiva a pesquisa e o debate sobre o tema 

no campo da Ciência aplicada da Administração, principalmente o uso das TICs no campo 

operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que conduzem à ruptura dos 

padrões de gestão estabelecidos e à busca de novos modelos que articulem operações, 

tecnologias e pessoas.  
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1.1 DELIMITAÇÕES DO TEMA 

 

A temática geral desta dissertação refere-se à análise do uso das TICs na 

operacionalização da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – GCM/SP. A pesquisa 

enfatiza a implantação do Sistema Digital de Segurança da GCM/SP no período de fevereiro 

de 2007 a dezembro de 2008. O Sistema Digital de Segurança da GCM está em 

funcionamento desde fevereiro de 2007, na Sede da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, 

situada à Rua Treze de Maio, 1563, no Bairro da Bela Vista, São Paulo. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS - RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Os avanços tecnológicos estão presentes tanto na sociedade quanto nas organizações. 

As TICs apresentam-se em uma fase que traz como potencial a aceleração da integração entre 

usuários e fontes de informação. Nas organizações as TICs envolvem o conhecimento técnico 

e científico para prover meios de comunicação que atendam as necessidades operativas 

corporativas e funcionais. Os autores Fleury (1990), Pitassi e Leitão, (2002), Menezes e Gomes 

(2006), Rossetti e Morales (2007), Rosini e Palmisano (2006), Naisbitt (1999), Dias (2000), 

Gonçalves Lima (1994), Rodrigues (2006) e Silva et al (1998) discutem a funcionalidade do 

uso e aplicação das TICs nas organizações. 

Atualmente, as organizações pelas constantes mudanças buscam adequar-se frente 

aos desafios globais utilizando como um dos meios as TICs, havendo diferentes conceitos 

sobre as tecnologias. 

Fleury (1990), por exemplo, percebe a tecnologia como muito mais que apenas 

equipamentos e máquinas. Para a autora, a tecnologia é um pacote de informações 

organizadas, de diversos tipos, provenientes de várias fontes, obtidas mediante diversos 

métodos.  

Para Gonçalves Lima (1994), a organização funciona a partir da integração e 

operação de dois sistemas que dependem um do outro de maneira variante. Sendo um deles o 

sistema técnico, formado pelas ferramentas e técnicas utilizadas para realizar as tarefas e o 

outro um sistema social, com suas necessidades, expectativas a serem satisfeitas e sentimentos 

sobre o trabalho. Sistemas estes otimizados e gerenciados de forma simultânea quanto aos 

requisitos tecnológicos e às necessidades das pessoas, sendo atendidos conjuntamente. 
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Astley e Van de Ven, em 1983, citados por Pitassi e Leitão (2002), já enfatizavam a 

importância do gerenciamento correto das informações sobre o meio ambiente, utilizando as 

técnicas instrumentalizadoras. 

 

O papel do gerente é reativo: coleta a informação correta sobre o meio 
ambiente e utiliza critérios técnicos para examinar as conseqüências das 
respostas às estratégias alternativas; nesse caso, as mudanças assumem a 
forma de adaptações ao meio ambiente. (ASTLEY; VAN de VEN, 1983, 
apud, PITASSI; LEITÃO, 2002, p. 79). 

 
Seria uma visão atual onde a mudança se dá nos limites da técnica 

instrumentalizadora. A disponibilização da informação rápida e correta promoveria a 

possibilidade de implementação das estratégias e sua modificação, quando necessária, 

assegurando a credibilidade e integridade das informações. “A evolução tecnológica que 

envolve o mundo, as organizações e as pessoas atinge praticamente todas as atividades e 

favorece a veiculação livre e rápida de grande volume de informações”. (ROSSETTI; 

MORALES, 2007, p. 124). 

Os autores salientam que é cada vez mais intensa a percepção de que a tecnologia de 

informação e comunicação não pode ser dissociada de qualquer atividade, como importante 

instrumento de apoio à incorporação do conhecimento e como o principal agregador de valor 

aos produtos, processos e serviços entregues pelas organizações. 

Assim, a implementação de novas tecnologias, considerada como um recurso meio, 

além de ser seriamente planejada, demanda organização e controle, bem como aprimoramento 

na gestão das pessoas que estão envolvidas no processo. 

Rosini e Palmisano (2006) observam que, atualmente, as pessoas têm que estar 

convencidas da nova forma de trabalho e da necessidade da mudança, para encarar o seu 

próprio papel na organização, pois, a ênfase na gestão está na necessidade de aperfeiçoar 

continuamente os processos de negócio, pelo aprendizado e inovação permanente. Para os 

autores, a evolução da empresa precisa considerar então três pontos fundamentais: 

• Visão estratégica - a forma como a organização percebe a evolução do ambiente em 

que atua e como se vê no cenário futuro. 

• Cultura administrativa - como os valores e pressupostos básicos das pessoas que atuam 

na organização interagem com essa visão estratégica e como as pessoas se posicionam 

diante da inovação. 
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• Tecnologia - como os recursos tecnológicos disponíveis podem ser usados pela 

organização na realização de sua visão estratégica, considerando a sua cultura 

administrativa atual. 

Rosini e Palmisano (2006) consideram a necessidade de desenhar e seguir etapas 

para adequar os funcionários à nova gestão organizacional, preparando as estruturas 

organizacionais para a gestão do conhecimento e às novas tecnologias. 

Diante desse quadro, Rossetti e Morales (2007) salientam que a integração entre 

gestão do conhecimento e as tecnologias aparece como um imperativo para atender a novas 

necessidades. Consideram que essa integração, contudo, é extremamente complexa, pois, 

envolve tanto o gerenciamento de ativos intangíveis de diferentes naturezas (pessoas, 

conhecimentos tácitos, explícitos, individuais, organizacionais e de redes) quanto os 

conhecimentos estruturais que servem de base tecnológica em diversos seguimentos. Com 

efeito, garante a melhoria do fluxo dos bens intangíveis e dos sistemas de informação com 

aplicativos que possibilitem o aumento da interação entre pessoas nos ambientes interno e 

externo das organizações. 

Para Naisbitt (1999), a tecnologia tem a aplicabilidade para resolver os problemas 

das empresas, dotando de poder os indivíduos mediante significativo aumento da sua 

capacidade de se comunicar uns com os outros. Para o autor, a indústria das telecomunicações 

(telefones, computadores e diversos produtos eletrônicos) ingressou em um período de caos 

criativo e inquiridor. Essencialmente, grandes idéias estão lutando pela concretização. 

Assevera, ainda, que a combinação de tecnologias – à medida que os computadores, 

os telefones e as televisões estiverem cada vez mais dotados das capacidades uns dos outros - 

oferecerá cada vez mais uma esplêndida variedade de híbridos de telefone/ televisão/ 

computador, onde as informações serão transmitidas de forma instantânea.  

A importância das TICs para as Organizações de Segurança Pública pode ser 

considerada bem próxima das posturas refletidas pelos autores. Nelas, a informação é o 

insumo básico para o desenvolvimento do trabalho, principalmente para as estratégias de 

enfrentamento das novas situações. Certamente, a forma como essas informações serão 

captadas, organizadas, disponibilizadas e utilizadas é que determinará a natureza e a 

efetividade das atividades desenvolvidas. Observação que vem ao encontro do exposto por 

Menezes e Gomes (2006): “O padrão de excelência é alcançado pelo tratamento adequado da 

informação, posteriormente transformada em conhecimento, inteligência e ação, com acesso 

às mais diversas ferramentas tecnológicas.” (MENEZES; GOMES, 2006, p. 2).  
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É factível supor que no tema relativo à segurança, estudar as organizações que 

buscam nas TICs um meio de disseminação das informações a partir e entre vários atores, a 

fim de melhorar as estratégias para a segurança da comunidade, poderá proporcionar insumos 

para novos modelos de políticas de segurança capazes de atender a realidade.  

Nesta ótica, Dias (2000) afirma que a informação é um ativo digital valioso para 

qualquer organização, independente da atividade. 

Então, é possível supor que a gestão das atividades de Segurança Pública precisa ter 

como base a utilização intensiva de informações, com integridade, interoperabilidade, 

confiabilidade e disponibilidade, para fins de planejamento e desenvolvimento de suas 

estratégias, bem como monitoramento e avaliação de resultados. 

Assim, pensando no sistema de multiusuários implantado na Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo, o mesmo poderia fornecer uma gama de informações 

selecionadas e disponibilizadas, facilitando a gestão dos processos, aumentando sua eficiência 

e eficácia no desempenho de suas políticas voltadas à Segurança Pública. 

A implantação de um novo sistema de informação e comunicação no contexto da 

Segurança Pública, dentro da lógica instrumental das TICs, poderia disponibilizar mais 

informações sobre o ambiente, melhorando o desenvolvimento gerencial, favorecendo a 

integração dos órgãos e autoridades (Governo Federal, dos Estados e Municípios) por meio de 

sistema de multiusuários. 

Segundo Dias (2000), a implantação das TICs em uma organização consiste em uma 

mudança tecnológica que visa à interligação nas respectivas áreas, bem como ao redesenho da 

estrutura e das fronteiras da organização, com o intuito de aumentar a eficiência e a eficácia. 

Rosini e Palmisano (2006) afirmam que a tecnologia pode ser utilizada para reforçar 

os níveis inferiores de uma organização pelo acesso à informação, alcançando um maior 

número de pessoas possível. O potencial de reforço da capacidade de monitoria reside em sua 

habilidade de prover retorno da informação aos usuários, de maneira que direciona o 

aprendizado e o aperfeiçoamento.  

Neste sentido, a técnica estaria favorecendo o processo de trabalho, antes mais 

individualizado, agora promovendo a integração de pessoas e de vários órgãos em diferentes 

locais, tornando-o mais ágil e eficaz. 

Segundo o Ministério da Justiça (2005), a implantação de um sistema único 

informatizado e a raciona lização operacional e administrativa oriunda do uso competente dos 

recursos tecnológicos será a forma pela qual a informação será corretamente administrada. 

É notória a utilização das TICs em diversos processos organizacionais. 
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Hoje em dia, inegavelmente, a tecnologia está presente na vida das pessoas. 
Os avanços da informática, dos computadores e de outras formas de 
tecnologia têm exercido efeito significativo também na vida das 
organizações. É difícil encontrar qualquer forma de organização ou de 
processo organizacional que não tenha sido alterado por novas tecnologias. 
(ROSINI e PALMISANO, 2006, p. 9). 

 

Os organismos de Segurança Pública não podem ficar fora deste novo contexto. 

Então, buscar e implementar tecnologias que auxiliem em suas estratégias de combate à 

violência e à criminalidade é uma necessidade veemente. 

Para Rodrigues (2006), em um ambiente caracterizado por mudança, as TICs 

assumem um papel de vital importância para a melhoria da competitividade das organizações. 

No contexto desse novo ambiente, constata-se o aspecto dinâmico da interação entre as 

tecnologias e as organizações. O autor afirma que o grande desafio será, pois, o de incutir 

flexibilidade e agilidade aos novos modelos organizacionais. 

Além disso, seguramente, toda intervenção que vise à transformação do quadro de 

prevenção e combate à criminalidade pode propiciar mudanças necessárias ao modelo atual 

que demonstra fragilidade diante das novas demandas. 

Silva et al. (1998), em estudo sobre os diversos modelos policiais do mundo, 

apontam que no Brasil não existe, empiricamente, um sistema policial estabelecido; isso 

porque os organismos de Segurança Pública funcionam interna e externamente desarticulados. 

As organizações de Segurança Pública estariam mais preocupadas em acumular poder do que 

em ser eficientes e eficazes no combate e prevenção da violência e a criminalidade, para 

atender à sociedade. Para os autores a desarticulação entre os organismos de Segurança 

Pública é uma das variáveis mais importantes para o baixo desempenho dessas organizações. 

Salientam, ainda, que é necessário e urgente um sistema de segurança articulado alcançando a 

interligação das informações de forma sistêmica; novos bancos de dados gerando estatísticas 

nacionais, estaduais e municipais, a partir de dados coletados sobre a violência e a 

criminalidade, conhecimento que norteará as políticas e as ações dos órgãos de segurança.  

Diante de todo o exposto considera-se que a presente pesquisa, cujo objetivo geral é 

analisar o uso das TICs no campo operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, 

solicita a articulação inicial com o tema “violência e a criminalidade”, pois, são estes 

fenômenos complexos e suas conseqüências é que provocam a necessidade dos órgãos de 

Segurança Pública estabelecer medidas práticas e eficazes para a prevenção e repressão. 

Em seguida a essa articulação se faz necessária uma reflexão sobre a segurança do 

cidadão, considerando que a prestação de serviços públicos de segurança engloba as 
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atividades repressivas e preventivas, tanto de natureza policial quanto não-policial. Assim, a 

Segurança Pública, como explicitada na Constituição Federal, é uma atividade pertinente aos 

órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, 

prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou 

potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei. A Segurança Pública 

é posta como direito e responsabilidade de todos pela própria Constituição Federal em seu art. 

144, caput. (40). 

Considerando o local de estudo, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, como 

principal órgão de execução das Políticas de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo, 

responsável pela atuação de forma pró-ativa, visando prevenir e diminuir a violência e a 

criminalidade, para consolidar os aportes teóricos que dão sustentação à análise proposta, 

abordou-se também a questão da gestão das pessoas e das TICs e a interoperabilidade e 

integração dos sistemas. 

O rastreamento realizado em várias fontes de pesquisas traz resultados que 

confirmam a escassez de trabalhos e investigações sobre as TICs na Segurança Pública no 

Brasil. Foi possível observar certa lacuna no campo de estudo da Segurança Pública. 

De forma a enquadrar o melhor possível o problema de pesquisa realizou-se pesquisa 

bibliográfica em livros, teses de doutoramento, dissertações de mestrado, revistas periódicas, 

artigos e anais, observou-se que são raríssimos os trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) 

que têm como objeto central o uso das TICs no campo operacional das organizações de 

Segurança Pública. Na realidade, os trabalhos mais recorrentes sobre segurança pública giram 

em torno da criminalidade, violência, seus índices, seus custos e, ainda assim, dentro desses 

temas são poucos os que abordam com amplitude e profundidade as causas e efeitos da 

violência e da criminalidade. 

Na busca computadorizada nos links de diversas Universidades, os resultados 

freqüentemente foram os mesmos. Alguns trabalhos sobre TICs, mas raríssimos co-

relacionados com a Segurança Pública. A Universidade que mais apresentou trabalhos 

relacionados à Segurança Pública foi a Fundação Getúlio Vargas 

(http://www.gv.br/biblioteca/); foram rastreados 51 (cinqüenta e um) trabalhos com temas 

relacionados à Segurança Pública, dentre os quais estão à criminalidade, a violência urbana, o 

desarmamento e a governança democrática. Ainda na Fundação Getúlio Vargas, quando a 

pesquisa foi sobre as TICs, 88 (oitenta e oito) trabalhos foram encontrados. Alguns estão 

relacionados com a Educação, outros com a Saúde, outros com a Humanização entre outras 

áreas. Não foi observada nenhuma pesquisa sobre as TICs na Segurança Pública. 
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Em relação à Universidade de São Paulo - USP (http://www.teses.usp.br/, 

http://www.usp.br/sibi/) foram verificados 66 (sessenta e seis) trabalhos envolvendo as TICs, 

porém não foi encontrada nenhuma pesquisa sobre as TICs na Segurança Pública. 

Na Universidade Mackenzie (http://adm.mackenzie.com.br/) foram verificados dois 

trabalhos sobre TICs; alguns trabalhos tratam da questão da segurança, porém nenhuma 

pesquisa direcionada às TICs. 

Além dos sites das Universidades, foram rastreados trabalhos em endereços de 

Revistas Acadêmicas; Organizações e Instituições; Ministérios entre outros. Foram realizadas 

buscas em outras fontes como bibliografias constantes em artigos, ensaios e livros, mas sem 

êxito. 

As pesquisas foram realizadas utilizando o critério de palavras: TICs na Segurança 

Pública; TICs na segurança urbana; TICs nos organismos de Segurança Pública; TICs nas 

políticas de Segurança Pública entre outros. O resultado dos levantamentos mais 

corroborativos foram os explicitados nos quadros 01, 02, 03 e 04 a seguir: 

 

Quadro 1 - Links de universidades. 

UNIVERSIDADES/LINKS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Universidade Católica de Brasília 
<http://www.bdtd.ucb.br/>  

Título: Integração de sistemas de informações na segurança 
pública do Distrito Federal: um modelo de consenso e suas 
possibilidades. Autor: SOUZA, Nelson Gonçalves. 

Universidade Federal de Santa Catarina 
<http://www.bu.ufsc.br/> 

Título: A importância do mapeamento da criminalidade 
utilizando-se tecnologia de sistema de informação geográfica 
para auxiliar a segurança pública no combate à violência. 
Autor: MÁXIMO, Alexandre Alves. 

Universidade Federal de Minas Gerais  
<http://www.crisp.ufmg.br/InfoPol.pdf> 

Título :  Informação e desempenho policial, realizado para 
centro de estudo e criminalidade em Segurança Pública – 
Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 
Autor: BEATO F, Cláudio. 
 

Universidade Federal do Pará 
<http://www3.ufpa.br/gepec/artigos/sig.pdf>  

Título: Arquitetura de um SmallSIG para apoio ao 
planejamento estratégico na área de Segurança Pública; 
Autores: MOREIRA, Paula Daniele de Oliveira; SILVA 
FILHO, Luiz Alberto da; SOUZA, Cleidson R.B. de; 
BETINI, Roberto César; RIBEIRO, Tácio Vinícius 
Bernardes. 

Universidade Estadual de Campinas 
<http://libdigi.unicamp.br/document/results.ph
p> 

Título: Sorria, você está sendo filmado: as câmeras de 
monitoramento para segurança em São Paulo  
Autora – KANASHIRO, Marta Mourão. 

Universidade Metodista de São Paulo 
<http://www.metodista.br/> 

Título: Modelos de governança de tecnologia da informação 
adotados no Brasil - um estudo de casos múltiplos. Autor: 
PELANDA, Maurício Luiz. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 2 - Links de disponibilização de artigos, ensaios, pesquisas etc. 

REVISTAS E OUTROS/LINKS TRABALHO ENCONTRADO 

RAE - Revista de Administração de 
Empresas 
<http://www.rae.com.br> 

Título: A Tecnologia da Informação e o Legado do Taylorismo 
na França. Autor: DURAND, J. P. 

RAC - Revista de Administração 
Contemporânea 
<http://anpad.org.br/periodicos/content/fra
me_base.php?revista=1> 
 

Título: Impactos da tecnologia na gestão de pessoas – um 
estudo de caso. Autores: MASCARENHAS, André Ofenhejm; 
VASCONCELOS, Flavio Carvalho; VASCONCELOS, 
Isabella Freitas Gouveia de.  
  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 3 - Links de organizações. 

ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHO ENCONTRADO 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
<http://www.mct.gov.br/> 

Título:  Privacy, security and computers: 
guidelines for municipal and other public 
information systems.  

Instituto de Pesquisa Científica 
<http://www.ipc.on.ca/images/Resources/video.pdf> 

Título: Guidelines for using video surveillance 
cameras in public places. 

Centro de Gestão de Estratégicos – Ciência, Tecnologia 
e Informação. 
<http://www.cgee.org.br/cncti3/Documentos/Seminario
sartigos/Inclusaosocial/DrHarley%20Angelo%20de%2
0Morais.pdf> 

Tecnologia na área de Segurança Pública aplicada 
no Departamento de Polícia Federal. 
Autor: Harley Ângelo de Morais . 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 4 - Rastreamento em bibliografia de artigos e livros. 

BIBLIOGRAFIA EM LIVROS E ARTIGOS 

Livro: Sistemas de Informação Gerenciais. LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

Livro: A sociedade em rede. A era da informação: Economia, sociedade e cultura. Autores: CASTELLS, 
Manuel. Tradução de Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
TRABALHO ENCONTRADO 

Trabalho: Mudança e Redirecionamento dos Trabalhos em Grupo: Um estudo de caso envolvendo TI e 
redesenho de negócios. In: Encontro da ANPAD. Foz do Iguaçu (PR): Anais, 1998. Autor: BRODBECK, A. 
F. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Estudar o uso das TICs em um organismo de segurança como a Coordenadoria de 

Segurança Urbana de São Paulo, que traz o novo Sistema Digital de Segurança da Guarda 

Civil Metropolitana, como meio nas estratégias de enfrentamento à violência, prevenção e 

repressão ao crime, é necessário para produzir conhecimento com base em dados empíricos 

em diálogo com a literatura. É uma área que possui poucos estudos no Brasil, e sua 

justificativa e a relevância se dá na interface com as Políticas Públicas de Segurança. 
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1.3 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O contínuo aumento da violência é fato incontestável e se reflete principalmente nas 

grandes cidades e áreas densamente povoadas da América, Europa e Oriente, trazendo 

legítimos reclamos da sociedade em relação aos órgãos de Segurança Pública. 

No Brasil, um dos principais temas em discussão é o da Segurança Pública. O 

Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, considera necessária 

a reforma das organizações de Segurança Pública para torná- las instituições eficientes. Busca 

mecanismos para uma transformação estrutural nas ações de segurança pública, onde o 

enfoque está voltado para a lógica da prevenção e da gestão. As organizações deixariam de 

praticar ações isoladas que identificam o cidadão como potencial inimigo, passando a admitir 

que, em um ambiente democrático, a Segurança Pública só pode operar articulada com as 

comunidades organizadas. 

Nesse contexto, os autores e autoridades como Rosini e Palmisano (2006), Naisbitt 

(1999), Dias (2000), Souza (2003), Carneiro (2005), Castells (2006), Gonçalves (2007), 

Alberto Silveira Rodrigues – Coordenador de Segurança Urbana do Município de São Paulo 

(2007), Perez (2007), responsável pela Segurança Pública do Estado de Pernambuco e 

Gerente do COSDS do Estado de Pernambuco, as organizações precisam urgentemente 

articular informações e conhecimentos, por meio das TICs, para a criação de uma base de 

inteligência sistêmica permitindo uma atuação mais eficiente e eficaz.  

Para Souza (2003), uma das percepções clássicas é a ineficiência, a ineficácia e a 

falta de efetividade das ações policiais na área da Segurança Pública. Questiona-se o papel das 

organizações policiais na temática da violência urbana, não sendo possível desconsiderar o 

emprego de métodos não-convencionais no combate à criminalidade. Faz observações sobre 

os cuidados e ações necessárias diante desse processo histórico de violência e a necessidade 

de compreender melhor as dinâmicas organizacionais envolvidas no processo de 

operacionalização.  

Entre as deficiências apontadas nos sistemas de Segurança Pública, a falta de 

tecnologias para disseminação e compartilhamento das informações é vista como a principal 

delas. É considerado um dos graves problemas que afetam os organismos brasileiros voltados 

à segurança de uma forma geral, provando, assim, a fragilidade na comunicação e na 

disseminação das informações. 
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O autor argumenta que o surgimento de novos paradigmas da produção e do 

conhecimento, fruto da “era da tecnologia da informação”, enseja uma grande oportunidade 

de integração entre os órgãos de Segurança Pública. O objetivo principal seria o 

compartilhamento, coletivo, do conhecimento contido em grandes bases automatizadas de 

dados sobre Segurança Pública. Acrescenta que a carência de um modelo de sistema 

operacional de radiocomunicação e telecomunicação confiável, a falta de investimentos em 

TICs, entre outras deficiências, estariam promovendo a valorização dos delitos causados pela 

antecipação de ações criminais. 

Constata-se, na literatura atual, autores como Silva et al. (1998), Rosini e Palmisano 

(2006), Naisbitt (1999), Dias (2000), apontam as possíveis transformações nas organizações 

em decorrência do avanço das TICs. As tecnologias estariam apresentando novas 

oportunidades estratégicas para as organizações que reavaliam suas missões e operações. 

Para os autores, a atenção está voltada para várias mudanças organizacionais: 

mudanças na natureza do trabalho, mudança na distância física que se torna menos relevante; 

alteração na natureza do tempo sobre o trabalho, permitindo que, por meio do armazenamento 

de informações, as tarefas possam fluir de um grupo ao outro ao longo do tempo com menos 

distúrbio devido à descontinuidade; a memória organizacional passa a ser mantida em banco 

de dados, sendo, portanto, preservada, podendo ser utilizada posteriormente. Permite, ainda, 

que as habilidades, independente da estrutura organizacional, possam ser mais bem utilizadas. 

As tecnologias, principalmente da informação, permitem que as decisões possam ser mais 

rápidas e mais eficazes. 

Assim, há de se considerar que o funcionamento em rede (áreas tecnologicamente 

conectadas) tornou-se aplicável a todos os tipos de atividades e organizações, a todos os 

contextos e a todos os locais que possam ser expandidos eletronicamente.  

Para Carneiro (2005), inúmeras são as oportunidades de aplicação da tecnologia da 

informação para a integração e aproximação nas relações entre empresas, seja por intermédio 

da troca eletrônica de informações, pela possibilidade de interligar pessoas e tarefas de 

organizações distintas, seja pela articulação entre empresas com o objetivo de reunir esforços 

cooperativos de desenvolvimento tecnológico. Salienta, também, que o fator tecnologia causa 

redução dos efeitos de tempo e distância, aumento da interconectividade e melhoria da 

memória organizacional, facilitando a retenção de regras organizacionais. 

Para a autora, uma organização integrada mediante a gestão eficiente de processos, é 

muito mais do que apenas a adoção de sistemas de informação orientados a processos. Inclui a 

adoção de um estilo de gestão que incentive o compartilhamento de informações e o 
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aprendizado de uma estrutura organizacional que reflita a gestão de processos, dentre outros 

aspectos. A introdução de um sistema de informação é apenas uma parte da transformação 

necessária. É uma ferramenta que auxilia a remover barreiras organizacionais, a implantar 

padrões e a agilizar o fluxo dos dados. 

Castells (2006) afirma que as novas tecnologias possibilitam, ao mesmo tempo, a 

descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em 

tempo real, seja entre continentes seja entre os andares de um mesmo edifício. As novas 

tecnologias de comunicação oferecem um sentido de instantaneidade que derruba as barreiras 

temporais, permitindo maior flexibilidade, pois, agora os autores envolvidos na comunicação 

em questão de segundos podem trazer outra informação e expandir a esfera da comunicação. 

Para Alberto Silveira Rodrigues (2007), as atividades de segurança utilizando-se de 

meios tecnológicos, envolvem ações de planejamento e gestão estratégica. A Coordenadoria 

de Segurança Urbana estabelece uma metodologia de concepção operacional e técnica, dentro 

do novo referencial de tecnologia, aplicada às atividades policiais, escoradas nas melhores 

práticas e em procedimentos reconhecidos e validados pelas melhores organizações do mundo 

e pela Organização das Nações Unidas. 

Autoridades em outros estados do Brasil também reconhecem a necessidade e a 

importância dos Sistemas Digitais de Segurança. Para Perez (2007), os Sistemas Digitais de 

Segurança (monitoramento) são ferramentas valiosas no combate ao crime. Salienta que eles 

provocam um efeito psicológico que inibe as ações dos criminosos, os quais se mostram 

temerosos frente ao monitoramento. Para o autor, as câmeras inibem a ação dos criminosos 

diminuindo os índices de ocorrências de crimes e roubos. Refere-se à ação do COSDS na 

Cidade do Recife, no ano de 2003, que instalou 12 (doze) câmeras ao longo da Avenida Boa 

Viagem, um dos cartões postais da Cidade, região considerada como um dos maiores pontos 

de roubo no Recife; dois anos depois da instalação dos equipamentos, as ocorrências dos 

crimes de roubo foram reduzidas em 78%. 

Segundo o autor, os Sistemas Digitais de Segurança, ho je, são utilizados em larga 

escala. Aponta a Inglaterra como sendo o país com a maior tradição no uso das câmeras, 

contando com 4 (quatro) milhões delas – uma para cada 15 (quinze) habitantes. Salienta ainda 

que, no caso do Brasil – que tem cidades com índices de assassinato até dez vezes superiores 

aos índices da Cidade de Londres –, de 2,8 mortes por 100.000 (cem mil) habitantes, cada 

investimento na aquisição de tecnologia para combate à violência pode significar dezenas de 

vidas poupadas. 
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Em vista do exposto, é possível que, em primeiro momento, investimentos em TICs 

possam favorecer o aprimoramento da atuação de prestação de serviços públicos na área de 

Segurança Urbana, podendo melhorar a comunicabilidade, a transparência nas informações, a 

agilidade e a gestão estratégica dentro do referencial de tecnologia aplicada à atividade 

policial.  

A partir da visão de conjunto, da integração de informações e da utilização 

sistematizada das TICs, poder-se-á vislumbrar o planejamento de ações que possam vir a 

modificar a situação atual da Segurança Pública, onde os organismos, hoje, agindo 

individualmente, tanto na legalidade, na racionalidade, na formalidade quanto na 

impessoalidade e na previsibilidade, não estão conseguindo, desta forma, competência para 

atender ao anseio da população. 

Exemplo desta individualização observa-se no discurso de Gonçalves (2007), quando 

ressalta que, em termos de cultura organizacional, o "secretismo" ainda vige entre os 

principais operadores das unidades que trabalham dados mais sensíveis de inteligência 

policial, a ponto de impedir o compartilhamento destes, inclusive pelos próprios pares. 

Considerando raríssimas exceções, cada órgão de segurança guarda para si o conhecimento 

obtido/produzido, como se aquela fonte de poder (informação) fosse garantia de algum 

privilégio especial que concede ao seu detentor algo mais que a capacidade de fornecer à 

Justiça provas contra criminosos. Outro problema apontado por Gonçalves (2007) está no fato 

de que, mesmo que se quisesse, seria difícil aos interessados no compartilhamento dos dados 

pôr em prática tais expedientes, valendo-se de canais formalmente estabelecidos, vez que os 

mesmos simplesmente inexistem ou, quando existem, são praticamente inoperantes. 

Verdadeira falta de investimentos em tecnologias. Há ainda bancos de dados institucionais da 

Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, 

ABIN, DETRAN, bancos de dados policiais das delegacias especializadas em lavagem de 

dinheiro, imigração ilega l, assalto a banco e, ainda, os não-policiais como os da Receita 

Federal, DATAPREV do INSS, CNIS, que não são integrados, gerando uma enorme 

quantidade de dados perdidos e pouco trabalhados. 

Outro fator que preocupa Gonçalves (2007) é a perda do conhecimento, quando o 

detentor do banco de dados não providencia uma interface amigável de comunicação com 

outros cadastros e quando um policial interessado monta sua própria base de dados, com 

dedicação própria exclusiva e amor ao que faz na ausência da iniciativa governamental, sem 

que o Estado se preocupe com a sua continuidade. 
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Com as reflexões em torno do tema das TICs nas organizações, postas pelos autores 

supracitados em diálogo com o objeto de estudo – Guarda Civil Metropolitana  - colocam-se 

questões a serem respondidas por essa pesquisa, sendo elas: 

• Os gerentes estão devidamente capacitados para gerir de forma adequada a integração 

das pessoas da GCM, considerando o recurso meio (TICs)? 

• As estruturas tecnológicas são atualizadas e respondem à necessidade de 

modernização dos sistemas de comunicação e informação? 

• É possível, com a estrutura atual, a integração das diversas agências institucionais que 

atuam no campo da Segurança Pública, operando como ponto de convergência para a 

formulação das estratégias e implementação de políticas mútuas? 

• A integração das TICs nos organismos de Segurança Pública pode melhorar os 

sistemas de transmissão e compartilhamento das informações e comunicação, 

objetivando o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento para a prevenção e 

diminuição da criminalidade? 

Diante de tais inquietações, desenham-se os objetivos dessa pesquisa que seguem 

discriminados a seguir no item 1.4. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é analisar o uso das TICs no campo operacional da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral parte-se para os seguintes objetivos específicos: 

• sistematizar a experiência do novo Sistema Digital de Segurança da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo – GCM/SP; 

• identificar o processo de desenvolvimento do gestor; 
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• explicitar as inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da 

GCM/SP; 

• conhecer a integração de sistema de informação e comunicação entre os órgãos de 

Segurança Pública. 

 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

Por meio dos questionamentos que a presente investigação traz, pretende-se 

estimular o aperfeiçoamento e a atualização na formação de gestores e capacitação dos 

Guardas Civis Metropolitanos, considerando a implantação de TICs. Visa, além dos objetivos 

específicos, a resultados que auxiliem no redesenho da estrutura e das fronteiras das 

organizações de segurança, para o aumento da eficiência e eficácia, bem como contribuir para 

a bibliografia relativa ao assunto com resultados empíricos, este seria o feedback do estudo. 

Incentivar a pesquisa e o debate sobre o tema no campo da Ciência aplicada da 

Administração, principalmente o uso da tecnologia na operacionalização das Guardas Civis 

Metropolitanas. Trazer melhor entendimento da gestão de pessoas e do conhecimento a partir 

do uso de novas TICs na Segurança Pública, seus processos e inter-relacionamentos, suas 

estratégias e dinâmicas organizacionais, os canais de comunicação, o nível de integração e 

discussão entre os órgãos envolvidos.  

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Essa dissertação está organizada da seguinte forma: Introdução, onde se situa o tema, 

problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos delineados a partir das questões a 

serem respondidas neste estudo. Para atender aos objetivos foi desenvolvido capítulo com o 

referencial teórico sobre a violência, a segurança da população, gestão das pessoas e das TICs 

e a integração e interoperabilidade dos sistemas.  

Após, um capítulo com a metodologia. Nesse capítulo narra-se o caminho escolhido 

a partir dos objetivos geral e específicos. Relatam-se os procedimentos metodológicos, a 

classificação e a estratégia da pesquisa.  
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Em seguida, apresentam-se os dados empíricos e a análise a partir da literatura que 

dá suporte a este estudo. Por último, as considerações finais. 

Os Apêndices de A a F representam os instrumentos de pesquisa, as falas dos sujeitos 

e os relatos organizados a partir da análise dos dados, que permitem a apresentação dos 

resultados no corpo do trabalho. Os Apêndices A e D correspondem aos roteiros de perguntas 

que deram suporte às entrevistas com os Gestores e com os Guardas Civis Metropolitanos 

respectivamente. Os Apêndices B e E correspondem, respectivamente, a apresentação dos 

sujeitos da pesquisa e aos relatos individuais de cada entrevistado, compilados na íntegra e 

separados por categoria de análise. Os Apêndices C e F representam os relatos somatórios das 

falas dos sujeitos, ou seja, o relato dos Gestores e o relato dos Guardas Civis Metropolitanos 

correspondentes às categorias de análise. O Apêndice G traz o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e o Apêndice H apresenta o documento da Guarda Civil Metropolitana 

autorizando a realização da pesquisa. 

O Anexo A contém a autorização para divulgação das imagens. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1 A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE 

 

Quando o objetivo é estudar temas relativos às organizações de Segurança Pública, 

considera-se de cabal importância, fazer uma abordagem iniciando pelo sentido que é 

atribuído à violência e à criminalidade, bem como não se pode dissociar a reflexão das causas 

que provocam o aumento desses fenômenos. 

O tema da Segurança Pública apresenta ligação e conseqüências diretas nas áreas 

Social, Educacional e de Saúde, pois, se trata de problemas sociais, entre eles: furtos e roubos; 

consumo de drogas; arruaças e venda de bebida alcoólica a menores de idade; violências 

domésticas; abusos sexuais, entre outros. 

Não se pretende, obviamente, esgotar o assunto nem tampouco revolucionar a 

compreensão de um fenômeno tão profundo e revelador quanto é atribuir as causas da 

violência e da criminalidade. Este item apresenta uma reflexão sobre o entendimento de 

alguns autores sobre as causas, o retrato e a delimitação da violência.  

Assim, parte-se para a reflexão dos autores Zaluar e Leal (2001), Zaluar (1999), Pires 

(1985), Pinheiro et al. (1998) e Durkheim (1981) sobre violência e a criminalidade que 

apresentam críticas às autoridades e à administração pública e, às vezes, apontam que a 

violência é fenômeno resultado da metropolização.  

O tema da violência no Brasil assumiu grande importância na discussão pública e 

tomou um rumo muito marcado pela história política do país e pelo papel que nela tiveram os 

intelectuais que trabalhavam nas universidades e organizações não governamentais. Zaluar e 

Leal (2001) asseveram que os últimos 25 (vinte e cinco) anos cobrem um período da história 

do país marcado por profundas mudanças políticas, sociais e econômicas, das quais os 

cientistas sociais participaram como pesquisadores e como cidadãos. O grande desafio para 

eles, bem como para os militantes de movimentos políticos e os cidadãos do país, foi explicar 

como, justamente no período em que o país recuperava as instituições da democracia, ocorreu 

grande aumento da criminalidade e das violências seja a institucional seja a doméstica seja a 

difusa violência urbana. Nas paradoxais tentativas de encontrar respostas para este enigma, 

muitas foram as proposições repetidas ad nauseam nos meios de comunicação de massa ou 

nos estudos mais especializados. 
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Para a autora: “Mais do que uma única variável temos um cenário que junta pobreza, 

desigualdade social, urbanização rápida e acelerada, e ausência de serviços urbanos. Esse 

conjunto é que realmente gera as altas taxas de violência”. (ZALUAR, 1999, p.15). 

Diante da explanação da autora, inquiriu-se as discussões dos autores citados na 

inicial e as afirmações mais assertivas dos mesmos. 

Para Pires (1985), a violência urbana existe em todos os tipos de sociedade e 

desenvolve-se a partir do fenômeno da metropolização. Salienta a autora que o drama da 

cidade grande e de seus habitantes não é produzido exclusivamente pelo inimigo que vem da 

rua. O sentimento de temor e insegurança seria alimentado pela engrenagem alucinante que 

isola os indivíduos, enfraquece os laços do homem com a comunidade e fragmenta o ser 

humano. Aponta a ruptura de equilíbrio psicológico que a cidade provoca como produtora de 

desgraças domésticas. Mulheres e filhos espancados, cenas de violência que não raro acabam 

nas delegacias e desembocam, muitas vezes, em crimes contra a própria família. 

Continuam os autores Pinheiro et al. (1998), argumentando que a possibilidade de 

reparação das injustiças, em nossa sociedade, é vista como merecida descrença pela maioria 

da população. Os autores explicam que, em parte, o temor e a sensação de insegurança do 

habitante vêm da tradição de autoritarismo na história do Brasil, apontando que tanto os 

direitos coletivos como os individuais são sistematicamente desrespeitados. Para os autores 

quando o homem não pode exercer livremente suas garantias individuais de participação, 

pois, o próprio Estado fecha as portas de acesso a oportunidades livres e iguais para todos, 

está criada a brecha para que o Estado reprima politicamente as tentativas de participação 

coletiva da população. Em nome da disciplina e da ordem o sistema de governo decide o que 

é legal ou não. Escolhe quem são os cidadãos, quem são os marginais. Fecha os olhos à 

discriminação de alguns grupos e não permite a abertura de canais para que a população se 

organize, participe, se manifeste, exigindo seus direitos. 

Para Pires (1985), não há direitos para a população perante a autoridade e à 

administração pública, apenas obrigações; segundo a lógica da ordem imposta pelo regime 

político implantado no país nos últimos vintes anos e ainda cristalizada nas relações de poder 

impostas pelo período autoritário, é preciso provar que fazemos parte da sociedade e nos 

ajustamos a estas regras. Uma sociedade que agride, violenta, dá muito pouco a seus 

indivíduos e ainda cobra caro pelo simples espaço da sobrevivência, segregando alguns e 

privilegiando outros; uma sociedade que produz imensas riquezas à custa do esforço de 

muitos e as distribui injustamente em benefício de poucos; que impõe à grande maioria, em 

troca de uma única condição – sobreviver para continuar produzindo bens que não usufrui -, a 
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espoliação da saúde, do bem-estar, do equilíbrio físico e psíquico: a fragmentação da vida. O 

problema tende a agravar-se, segundo as diferentes organizações sociais, dependendo ainda da 

intensidade da crise que uma determinada sociedade pode atravessar, acirrando as 

contradições, distribuindo de forma desigual bens e oportunidades e promovendo o 

rompimento de valores básicos do ser humano. 

Para compreender as origens da violência, segundo a autora, é preciso rever o 

processo que deu origem às cidades e ao fenômeno da urbanização que aprofundou a 

contradição entre cidade e campo. As cidades surgiram, assim, como a forma residencial 

adotada pelos membros da sociedade que não precisavam se dedicar diretamente às atividades 

produtivas agrícolas. Elas foram, inicialmente, como as cidades imperiais dos primeiros 

tempos da história, áreas de funções administrativas e comerciais e transformaram suas 

dinâmicas na Idade Média, quando os senhores feudais garantiram seu domínio pela 

edificação de fortalezas, em torno das quais o núcleo de habitação e serviços se estabeleciam. 

Outro agravante foi a criação de um mercado, propiciado pelas novas rotas 

comerciais abertas pelas Cruzadas e pela autonomia político-administrativa da maioria das 

cidades, que permitiu a formação de uma classe negociante transformando a economia. A 

partir daí, não se produziu mais apenas para a sobrevivência. Essa classe negociante, então, 

acumulou bens e poder suficientes para investir em manufaturas. A mercadoria transformou-

se na engrenagem básica do sistema econômico, inaugurando o capitalismo industrial. 

Neste contexto, Zaluar e Leal (2001) também apontam a cumulação e a distribuição 

de bens como injustiça social e violência. A evolução técnica e o progresso industrial vão 

aumentando o número de bens produzidos e sofisticando a produção. Nem todos poderão ter 

acesso a esses bens, tampouco conseguir ão escalar os degraus sociais e econômicos para 

alcançá- los. A distribuição desigual da riqueza nas grandes cidades e a divisão injusta de 

oportunidades de acesso a ela vão provocar forte desorganização da personalidade, fato que, 

para o sociólogo Manuel Castells, um dos maiores especialistas na questão urbana, poderá 

explicar a progressão do crime, do suicídio, da corrupção, da loucura, nas grandes metrópoles. 

Acompanhando o pensamento da autora, Pinheiro et al. (1998) aprofundam a 

reflexão, asseverando que, quando analisamos as nossas grandes cidades como São Paulo, 

tem-se, a partir dos anos 70 (setenta), o recrudescimento das desigualdades históricas 

acumuladas por quatro séculos de um capitalismo fundamentalmente baseado em práticas da 

acumulação primitiva, isto é, o da predominância das práticas de um capitalismo de Estado 

sobre as de um capitalismo de mercado. Para o autor, a criminalidade crescente em São Paulo 
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é um processo que ocorre também nas demais metrópoles no mundo, sofrendo as 

conseqüências da globalização da economia. 

A cidade está perdendo indústrias, porque é natural numa grande metrópole a saída 

de indústrias e a sua substituição por comércios e serviços. Cada vez mais os shoppings 

centers sofisticam-se, assim como o comércio em geral, atendendo pessoas que vivem no 

Brasil a até em outros países da América do Sul. 

Os autores consideram, em seus trabalhos, todo tipo de violência, desde as saídas das 

indústrias até os congestionamentos, que causam deseconomias nas cidades. Estes somam um 

Custo-São Paulo que se agrega ao Custo-Brasil, aumentando enormemente o custo, a 

produção e o consumo de todas as atividades que se fazem neste sentido, na cidade. A vida do 

paulistano torna-se cada vez mais estressante, porque, além da insegurança da perda do 

emprego e a busca constante de um ganho adicional para garantir a sobrevivência, ainda é 

preciso conviver com um ambiente urbano cada vez mais agressivo. 

Para Pinheiro et al. (1998), a verdade é que o brasileiro acordou para uma realidade 

que faz parte, hoje, do dia-a-dia. A violência urbana não tem como única causa a pobreza e a 

miséria que se abateram sobre a grande maioria da população, após a falência do “milagre” 

econômico brasileiro; mas é, com toda a certeza, filha legítima dessa situação. Um desastre 

econômico, feito em nome de muito poucos, que deixou um exército de deserdados e dividiu 

o país ao meio: os que nada possuem e os que possuem muito pouco. O sentimento de temor e 

insegurança é difuso, generalizado e alimentado pela engrenagem alucinante que isola os 

indivíduos, enfraquece os laços do homem com a comunidade e fragmenta o ser humano, 

ruptura de equilíbrio psicológico que a cidade provoca que produz desgraças domésticas. 

Os autores, Pinheiro et al. (1998), acreditam que a reconstrução de uma ordem 

democrática e da cidadania depende de invenção de novas formas de intervenção dos diversos 

atores da sociedade civil, como as organizações não-governamentais, as universidades e as 

empresas. Não há outra estratégia mais adequada para vencer a incivilidade que persiste, 

apesar da democracia política, se as populações, dos pobres às elites, não assumirem suas 

responsabilidades frente à crise das instituições e dos males maiores deste fim de século, o 

desemprego, a pobreza e a concentração de renda, respectivamente. 

Durkheim (1981) menciona que, com efeito, no caso de desastres econômicos, 

produz-se uma espécie de desorganização que lança bruscamente certos indivíduos numa 

situação inferior à que eles ocupavam até então. É preciso, pois, que eles reduzam suas 

exigências, que restrinjam suas necessidades, que aprendam a conter-se cada vez mais. Todos 

os frutos da ação social estão perdidos naquilo que os concerne; sua educação moral deve se 
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refazer. Ora, não é um instante que a sociedade pode levá- los a essa vida nova e fazer exercer 

sobre eles esse acréscimo de contenção a que não estão acostumados. Resulta que eles não 

estão ajustados à condição que lhes é imposta e que tal perspectiva lhes é mesmo intolerável; 

daí os sofrimentos que os desligam de uma exis tência reduzida, antes mesmo que eles a 

tenham experimentado. Quando se é levado a desprezar a própria existência, não se pode 

estimar muito a de outrem. É por esta razão que homicídios e mortes voluntárias encontram-se 

igualmente em estado endêmico. 

Outro retrato da violência é a situação precária de higiene, infra-estrutura e qualidade 

de vida, principalmente nas regiões da periferia. Habitantes das favelas e das regiões 

periféricas das grandes cidades brasileiras não dispõem de fornecimento de água e rede de 

esgoto. Este tipo de serviços, a que se denomina saneamento básico, é essencial para a vida e 

a saúde da população. Água poluída, retirada de poços contaminados pela proximidade das 

fossas negras, significa doenças e aumento dos índices de mortalidade infantil. Os sistemas de 

saúde e transporte são precários e esse discurso é por deveras antigo. 

Pires (1985) aponta vários fatores para delimitar o que é violência urbana. Salienta 

que violência urbana não pode ser reduzida à criminalidade, nem seus agentes podem ser 

confundidos exclusivamente com assaltantes e marginais. Abarca também o que alguns 

estudiosos chamam de “violência branca”, que pode ser resumida por uma série de pequenos 

crimes praticados diária e subterraneamente, por uma sociedade injusta e discriminatória, 

contra o cidadão. A autora acompanha o pensamento de Durkheim (1981) e assinala a 

injustiça social como principal causadora de violência. Enquanto grande quantidade da 

população é atirada ao desespero pela falta de condições de sobrevivência, uma pequena 

parcela dos habitantes usufrui a modernização de cidades como São Paulo, que assimilaram as 

técnicas mais sofisticadas dos centros urbanos de outras partes do mundo. Esta realidade está 

claramente desenhada no perfil das cidades quer na distribuição dos serviços urbanos quer em 

sua arquitetura. A dramática paisagem dos mendigos que tomaram conta de esquinas e 

semáforos contrasta com os luxuosos prédios que abrigam as agências bancárias de São 

Paulo, numa euforia e ostentação do capital financeiro que fecha os olhos à miséria do país. 

A distribuição da população, numa cidade que nasce e se desenvolve sem qualquer 

planejamento, reflete a distribuição desigual de bens e oportunidades nesta mesma cidade. 

Isto é, quanto mais graves e maiores as desigualdades entre seus habitantes, maiores os 

contrastes entre as áreas ricas e pobres, entre os bairros dotados de serviços e infra-estruturas 

e os sem qualquer atendimento. 



40 
 

No contexto, Pires (1985) acompanhada por Pinheiro et al. (1998) conjeturam que é 

devido ao cidadão, do ponto de vista de justiça, no mínimo, assegurar a cada um o efetivo 

exercício dos direitos humanos, pelo menos como eles estão listados na Declaração dos 

Direitos Humanos. E não só as garantias chamadas clássicas e fundamentais, mas também os 

direitos econômicos, sociais, culturais e espirituais que pertencem hoje ao conceito de direito 

humano. Então “haver justiça hoje significa que haja o reconhecimento e o desfrute desses 

direitos”. Para os autores viver sem dinheiro, com inúmeros problemas a resolver, a 

população pobre da periferia acha-se praticamente abandonada: uma massa de anônimos sem 

moradia, alojada em favelas ou cortiços. É preciso, no mínimo, um lugar seguro de onde não 

seja expulsa e onde tenha condições mínimas de sobrevivência. 

Diante do exposto é emergente a preocupação com o aumento da criminalidade. Mas 

como tratar a violência urbana? Cidades violentas com assaltos e roubos crescentes, 

diretamente proporcionais ao aumento do desemprego, somando-se à violência no trânsito, 

exacerbada pelos congestionamentos, chegando a assassinatos gratuitos ou discussões por 

motivos banais. Na verdade, é que diante de toda a violência observada nas cidades, ruas, 

praças, escolas, parques, cada indivíduo se transforma em prisioneiro de sua própria moradia, 

em casas e apartamentos com grades nas portas e nas janelas, alarmes procurando cada vez 

mais uma forma de se proteger, isolando-se e se aprisionando. Se cada um de nós se isola em 

sua casa, tem medo de sair às ruas, de falar com seus vizinhos, isto contradiz a própria idéia 

de cidade, que desde o início das civilizações estimula o convívio social e a comunhão entre 

pessoas, a própria integração. 

Acompanhando a problemática da violência e da criminalidade, faz-se necessário 

uma discussão sobre a segurança do cidadão, explicitada no item 2 a seguir. 
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2 SEGURANÇA DO CIDADÃO 

 
A segurança da população gera questionamentos e é apresentada como um problema 

social de emergência atual. Mas como se traduz essa problemática no caso de São Paulo? 

Para a discussão sobre o tópico da segurança da população, os autores referenciados 

são: Paixão (1987) e Pinheiro et al. (1998), Costa (1999), Fischer (1985), Zaluar (2002) e 

Goffman (1974).  

Para Paixão (1987), cidadãos honestos, trabalhadores, disciplinados são vítimas 

potenciais da criminalidade; também são os financiadores, como contribuintes, das 

organizações que abrigam seus agressores, por sua vez isolados da sociedade, para que se 

ressocializem e se credenciem a habitá- la competentemente. Para o autor, a sociedade deve se 

defender contra estes agressores e uma estratégia convincente de proteção é mais que 

remediar é prevenir. Quanto mais o Estado ampliar seus investimentos em educação, bem-

estar, saúde, habitação ou emprego, tanto maior será o vigor da força de atuação da ordem 

social sobre os indivíduos, inibindo os efeitos moralmente desintegradores e criminógenos da 

pobreza e da marginalidade. 

Para Fischer (1985), São Paulo, como as demais metrópoles no mundo, sofre as 

conseqüências da globalização da economia. Sendo o Brasil campeão mundial da 

desigualdade social, a cidade se subdivide em bairros agregados: a alguns bairros possuem 

toda a assistência pública; outros poucos ou nada assistidos em suas necessidades de serviços 

urbanos, aumentando, assim, a desigualdade. 

Para a autora, a eficiência econômica da cidade precisa ser recuperada e com isso seu 

papel econômico e de liderança no mundo, com desigualdade decrescente, no que se refira aos 

fatores determinantes urbanos: uma cidade mais eficiente, mais justa e mais humana. É 

preciso um planejamento inteligente, realmente democrático, com consulta aos moradores, 

inclusive em seus bairros de moradia. Evita-se, assim, constatar que a problemática disfunção 

da lei pode ser (e freqüentemente é) produzida por uma exclusão social habilmente entretida. 

Com efeito, membros de uma sociedade moderna – se forem excluídos de seus benefícios ou 

mesmo do sentimento de pertencer a sua comunidade – não têm como reconhecer a 

autoridade de uma lei que, na representação moderna, é fundada justamente no consentimento 

da comunidade da qual eles permanecem excluídos. 

Salienta que esta atitude de ignorar o mal-estar comunitário – recorrendo à 

representação arcaica da lei – leva a uma resposta meramente repressiva às transgressões e 

inicia, assim, um ciclo fadado ao fracasso e ao crescimento exponencial da transgressão. 
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Quem transgride por não poder reconhecer a lei de uma comunidade da qual se sente 

excluído, encontra-se ainda mais excluído pela resposta repressiva que recebe não como 

manifestação da lei, mas como mera violência ou vingança. 

Para Zaluar (2002), quando a violência irrompe, muitas vezes, por uma conjunção de 

ações retroalimentadas por outras ações individuais ou coletivas, ela é governada não apenas 

pelo cálculo racional, mas pela paixão ou emoção descontrolada. A violência absoluta se 

exalta e se propaga indefinidamente no circuito das vinganças, mas também dos prazeres 

destrutivos que se tornam viciados e excessivos. 

Neste contexto, Goffman (1974) assevera que depois de um delinqüente ter sido 

submetido a castigo injusto ou excessivo, bem como a tratamento mais degradante do que o 

prescrito pela lei, passa a justificar o seu ato – o que não fazia quando o cometeu. Decide 

“descontar” o tratamento injusto na prisão, e a vingar-se, na primeira oportunidade, por meio 

de outros crimes. 

 
É comum as crianças e jovens, atraídos pelos “trabalhos de rua” que a 
metrópole oferece como única condição de sobrevivência, experimentarem 
uma série de atividades ilegais. Gradativamente aumenta a gravidade e a 
freqüência desses atos e o envolvimento resultante tende a ser irreversível, 
conforme o adolescente vá se aproximando da maioridade legal. Isto implica 
em que o repúdio pelo jovem deliquente ou suspeito não fica apenas ao nível 
da recusa em reincorporá-lo à comunidade, mas é mais profunda, atingindo o 
nível de negar-lhe a referência social como forma de punição e de 
autoproteção do grupo. (FISCHER, 1985, p.84). 

 

Indaga a autora: Se esta hipótese fosse verdadeira, quais seriam as conseqüências?  

Fischer (1985) acredita que para estas novas gerações, qualquer indicação da sua 

efetiva ou mesmo eventual exclusão da comunidade implicaria automaticamente uma crise da 

autoridade da lei. Então se eles (jovens) não fazem parte ou são ameaçados de não fazer parte 

da comunidade, a lei – segundo a representação moderna, que seria para eles a única – não 

tem autoridade para eles.  

Para a autora, é possível interpretar fenômenos da violência mesmo nos lugares onde 

os números da violência e do crime estão diminuindo. Permitem interpretar fenômenos, tais 

como: a faixa etária entre 15 (quinze) e 24 (vinte e quatro) anos que, como sabemos, é – no 

mundo ocidental moderno, quase sem exceções – a faixa mais atingida pela violência 

criminosa (tanto como vítima quanto como atuante). Mesmo nos lugares onde os números da 

violência e do crime estão diminuindo, esta faixa etária ou resiste, ou estão continuamente 
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aumentando - os jovens são as vítimas mais prováveis da violência e os violentos mais 

prováveis. 

Para Costa (1999) graças ao capitalismo, idealiza-se em escala quase mundial o lucro 

como valor supremo e o consumo como fonte mágica de superação de dores e angústias em 

direção ao prazer e à felicidade. 

 
O desejo de consumir e de não aceitar limites para a satisfação de qualquer 
tipo de prazer informa condutas em que o homicídio ou a destruição de outro 
ser humano é realizado em suas últimas conseqüências. O problema é que 
essa “ideologia” capitalista está tão entranhada em nossos corpos e 
consciências que, em geral, acabamos por atribuir um caráter não ideológico 
a muitas dessas violências contemporâneas. (COSTA, 1999, p. 10). 

 

Para Pinheiro et al. (1998), por isso é que muitos jovens, para cumprir o ritual social 

de ter poder, resolvem ser perigosos, já que não podem ser ricos: Ser jovem e pobre em uma 

sociedade que se fixa nas diferenças é ser portador de um estigma social profundamente 

criminógeno. (PINHEIRO et al., 1998, p. 158).  

No contexto, Fischer (1985) argumenta que é preciso apresentar uma resposta 

adequada à necessidade de encontrar caminhos de reinserção dos jovens na comunidade da 

qual a infância moderna os mantêm afastados. Passos nesta direção foram e estão sendo 

dados: desde o cuidado político de produzir uma abertura do mercado de primeiros empregos 

e a necessária retórica política que o acompanha, até a promulgação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Porém, a falta de uma peça essencial, sobretudo no contexto brasileiro: ainda 

é preciso que o sonho de felicidade que eles herdam de seus pais explicitamente e 

autenticamente inclua idéias e participação comunitária. Sem isso, inevitavelmente, a 

juventude moderna sempre será levada a se representar a felicidade que ela deve encenar para 

os adultos como uma farsa acima contra a autoridade da lei. 

Importante realçar, segundo Pinheiro et al. (1998), que aspectos intrínsecos do 

processo de adolescência e que não recebem muita atenção da sociedade em geral, exceto dos 

pais e dos professores que têm contato mais direto com esses grupos, podem se tornar 

elementos cruciais na construção da violência fatal que vitima os jovens. 

Os autores expõem que em relatório do Banco Mundial, publicado em 1997, sobre a 

questão da violência urbana atribui à maior presença da violência entre jovens pobres à 

combinação de condições econômicas, sociais, familiares e ambientais desfavoráveis ao 

desenvolvimento pessoal e à integração dos jovens na economia e na sociedade. 
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“A adolescência é um período de maior vulnerabilidade não só à violência, mas ao 

suicídio, abuso de substâncias, problemas emocionais e comportamento sexual de risco.” 

(PINHEIRO et al., 1998, p. 146). 

Fischer (1985) argumenta a duplicidade da representação da lei como um fenômeno 

de transição que, na verdade, já dura certo tempo. Ameaças de exclusão, que gerações 

passadas podiam encarar sem que isso acarretasse uma queda da autoridade da lei, tornam-se 

drásticas para estas novas (hipotéticas) gerações. Uma alta taxa de desemprego ou uma falta 

de perspectiva de inserção econômica e social podia ser recebida pelas relações precedentes 

(desta autora, por exemplo) como procrastinações do ingresso na comunidade que não 

atingiam substancialmente nossas referências e a autoridade da lei, pois, esta se encontrava 

ainda protegida pela representação arcaica de um patrimônio de valores. Ora, para estas novas 

gerações – que hipoteticamente só disporiam da representação moderna da lei – as mesmas 

ameaças de exclusão afetariam diretamente a possibilidade de reconhecer uma autoridade que 

é fundada na comunidade da qual eles se sentem (ou estão sendo) excluídos. 

Para Goffman (1974), o controle de muitas necessidades humanas pela organização 

burocrática de grupos completos de pessoas – seja ou não uma necessidade ou meio eficiente 

de organização social nas circunstancias – é o fato básico das instituições totais. Quando as 

pessoas se movimentam em conjunto, podem ser supervisionado por um pessoal, cuja 

atividade principal não é a orientação ou inspeção periódica (tal como ocorre em muitas 

relações empregado-empregador), mas vigilância – fazer com que todos façam o que foi 

claramente indicado como exigido, sob condições em que a infração de uma pessoa tende a 

salientar-se diante da obediência visível e constantemente examinada dos outros. Para o autor, 

aqui não importa discutir o que é que vem em primeiro lugar – se os grandes grupos de 

pessoas controladas ou o pequeno grupo dirigente; o fato é que um é feito para o outro. 

Assim, a mobilidade social entre os dois estratos é grosseiramente limitada; geralmente há 

uma grande distância social e esta é freqüentemente prescrita. Até a conversa entre as 

fronteiras pode ser realizada em tom especial de voz. 

 

Esta noção é clara tanto porque há uma percepção de impotência do 
indivíduo frente ao monopólio de força e de poder dos aparelhos 
institucionais, quanto também porque esta impotência é reforçada por uma 
compreensão de que, como indivíduo, ele depende da segurança que este 
aparelho lhe oferece, seja ela qual for. (FISCHER, 1985, p. 15). 

 

Para a autora, uma comunidade é ao mesmo tempo uma entidade imaginária – isto é, 

um conjunto de representações coletivas (entre as quais deve dominar o sentimento de um 
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bem e de um destino comum) -, uma entidade simbólica – isto é, um quadro jurídico 

(fundamentalmente solidário e igualitário) – e uma entidade real – isto é, uma presença 

concreta da coisa pública (espaço público, serviços coletivos etc.). 

Outra observação de Fischer (1985) é sobre as dificuldades principais para constituir 

uma representação comunitária no Brasil é o divórcio produzido por uma estratificação social 

extrema e qualitativa. Espera-se algum remédio na progressiva integração das classes 

excluídas. Mas o divórcio em questão é tanto o efeito da exclusão dos “menos favorecidos”, 

quanto do caráter extrativista das próprias elites (sua vivência estrangeira à comunidade 

nacional). Portanto, não seria inoportuno se preocupar também com a integração das elites. 

Ela propõe, neste sentido, que sejam impostos, como matéria obrigatória em todo o 

ensino superior particular do país (onde inegavelmente se formam as elites), dois semestres no 

mínimo de serviço comunitário, assim, segundo a autora: 

 

Não há mágica na economia. Os pobres não financiarão os programas para 
eliminar a pobreza. Caberá à elite, que constituiu um modelo excludente, 
financiar a sua inclusão... Se o crescimento econômico não elimina a 
pobreza, intenções, planos e programas sociais também não são efetivos na 
luta contra ele, se não forem transformados em medidas concretas que 
enfrentem diretamente cada um dos elos do circulo vicioso que faz a 
sociedade apartada. (VELLOSO; ALBUQUERQUE, 1999, p.p. 43 e 45). 

 

Para Pinheiro et al. (1998), o problema vai além da obrigatoriedade de certas 

atividades assistenciais, consideram alguns elementos como fundamentais para o 

entendimento das inter-relações e da multicausalidade do fenômeno. Definem uma rede em 

que se ligam vários fatores, a iniqüidade ou desigualdade social e econômica e a falta de 

oportunidade para grandes setores sociais, além da perda dos valores éticos, acrescida da 

corrupção e, finalmente, de uma gama de causas estruturais, incluindo outros fatores que 

podem ser chamados predisponentes, que ocorrem isoladamente ou combinados com os 

estruturais. 

Os autores consideram a necessidade de observar o imediato, aquilo que favorece a 

ocorrência dos atos delituosos ou de violência. A subcultura do porte de arma; o abuso e 

consumo de bebidas alcoólicas; a desintegração familiar. A razão desses fatores favorece, 

socialmente, a passagem de um nível de violência ou delito para outro e, ainda, como e onde 

agir para prevenir essas ocorrências, devem ser objeto de um trabalho interdisciplinar. 

De acordo com Fischer (1985), a ação social da polícia é muito grande. É uma ação 

indireta, porque ela, em princípio, não está lá para isso. Brigou com o marido, o filho sumiu, 
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brigou na escola, para reclamar do cachorro do vizinho, enfim em tudo o cidadão procura a 

policia, vai ao seu delegado. Delegado na periferia é pai, é sacerdote, é consultor, é tudo 

(entrevista de um assessor da Secretaria de Segurança Pública, 1982). 

Para a autora, as organizações policiais que desempenham as funções de controle 

social e repressão à desordem pelas quais o Estado se responsabiliza perante a sociedade e 

exercem a manutenção da ordem por meio de uma prática organizacional concreta e 

específica que define os limites de distribuição do poder social e permite a contenção dos 

desejos individuais e grupais geradores do conflito e da disputa. Colocam-se, portanto, como 

componentes e instrumentos do Estado, capazes de demarcar o espaço social no qual a 

cidadania pode realizar-se em determinado momento e situação. 

Assim, segundo Fischer (1985), é para estes cidadãos, que não realizaram o 

conhecimento e o reconhecimento da cidadania e por isto se colocam frente ao Estado e seu 

aparato apenas como indivíduos, que a instituição policial se coloca como concreta, real e 

única mediadora entre as situações cotidianas de violência e o ordenamento jurídico 

estabelecido.  

 
As relações cotidianas observáveis entre agentes policiais e indivíduos das 
classes populares são explicativas da prática organizacional das instituições 
de controle social e da função política que elas exercem no contexto do 
Estado. Destas relações emergem os sinais significativos dos limites de 
exercício da cidadania para o indivíduo, assim como a noção concreta de 
autoridade que controla a vida social dos grupos. (FISCHER, 1985, p. 21). 

 

Quando se questiona o papel das organizações policiais na temática da violência 

urbana, não é possível desconsiderar que existem autoridades constituídas pelo Estado, 

especialistas em criminologia, e jornalistas com longa experiência no trato com as 

organizações policiais, que justificam o emprego de métodos não-convencionais no combate à 

criminalidade. 

Para Fischer (1985), estas justificativas apresentam nuanças que vão desde o caráter 

de pura defesa do espírito corporativista, as quais consideram que as leis limitam a ação 

policial e que os resultados positivos e negativos dessa ação só podem ser avaliados por 

elementos da própria organização, até aquelas que consideram as mudanças verificadas ao 

nível popular da cidade, da sociedade civil e, principalmente, do comportamento da massa 

delinqüente como fatores que determinam a modificação dos padrões de funcionamento dos 

órgãos de Segurança Pública. 
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A defesa do espírito corporativo tende a gerar críticas do grande público e 
das organizações sociais, principalmente das engajadas em lutas 
democráticas para as quais esses esprits de corps representam fortemente os 
valores de autoritarismo que não deveriam prevalecer em instituições a 
serviço do povo. São, porém, estas as justificativas que obtêm maior 
consenso entre os funcionários de diferentes níveis hierárquicos da área de 
Segurança Pública e uma das raras afirmações que podem ser 
indiferentemente colocadas na boca de um policial civil tanto quanto na de 
um policial militar. (FISCHER, 1985, p. 23). 

 
E, em relação às mudanças sociais, tendem a receber maior aceitação pública, 

inclusive de grupos mais esclarecidos e combativos da sociedade civil, porque se 

fundamentam em algumas idéias e parâmetros que são consensualmente aceitos como 

componentes de crises sociais, tais como: o crescimento populacional não controlado; o 

processo de urbanização depredador; a radicalização da desigualdade social; etc. 

Diante de todo exposto, os problemas que se colocam concretamente para as 

comunidades são: diminuir a freqüência com que são vítimas de assaltos e agressões físicas 

por parte de delinqüentes; eliminar a possibilidade de ser preso arbitrariamente, sofrer torturas 

e perseguições de policiais; obter apoio efetivo da justiça para encaminhamento ágil e 

imparcial dos processos em que estão envolvidos; ter condições de obter apoio legal para a 

solução de problemas jurídicos que exigem conhecimento profissional. 

Como se vê, são reivindicações que exigem não apenas a mobilização eventual de 

um grupo de interessados, mas todo um processo organizativo capaz de: definir em detalhes 

cada problema para encaminhar as alternativas de solução; criar canais de comunicação com 

as duas áreas do Estado que, ao lado das Forças Armadas, são os aparelhos institucionais de 

mais difícil acesso às camadas populares: a segurança e a justiça; exercer uma atividade 

pedagógica de capacitação das classes populares ao conhecimento e compreensão dos direitos 

civis e dos intrincados mecanismos de validação prática do direito estabelecido.  

Dentro do contexto da segurança do cidadão a SENASP, do Ministério da Justiça, 

observa que o crime organizado, sistema em que, em última instância, se imbricam 

culturalmente todas as atividades criminosas - mesmo aquelas não diretamente a ele 

vinculadas - infelizmente representa uma rede cada vez mais sofisticada, articulada e 

inteligente. Tal rede ameaça fortemente as liberdades democráticas e impede os fluxos de 

empreendedorismo social que poderiam sacar os países e as comunidades pobres de suas 

trágicas realidades.  

Em suas observações, a SENASP entende que para enfrentar e reduzir os alarmantes 

índices nacionais e planetários de violência é preciso que as respostas da comunidade de 
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segurança sejam igualmente sistêmicas, não fragmentadas, sofisticadas, precisas, científicas e 

inteligentes. Esse patamar só poderá ser alcançado mediante a valorização e a socialização de 

conhecimentos auferidos nos intermédios da pesquisa, da análise de informações por ela 

obtidas e das alternativas competentes e criativas engendradas por tal conhecimento. 

A proposta colocada pelo SENASP aponta que pensar crítica e criativamente a 

Segurança Pública, no contexto da expansão e do ordenamento de capital humano qualificado 

de gestão é, pois, o caminho paradigmaticamente mais revolucionário para que possamos 

apresentar à sociedade soluções que não signifiquem apenas “mais do mesmo”. 

Para Fischer (1985), é preciso identificar quais são e como estão delineadas as 

estruturas formais dessa organização, assim como o conteúdo básico dos objetivos 

explicitados. Tanto essas estruturas como os objetivos são influenciados pelas mudanças 

ambientais e tecnológicas que ocorrem nos meios com os quais se relacionam, o que lhes dá 

um caráter dinâmico, que redunda em mudanças de maior ou menor profundidade, as quais 

podem ocorrer nos níveis das estruturas formais e/ ou das informais, conforme a conjuntura 

das forças sociais e políticas que as determinam. 

 
A análise organizacional dos aparelhos policiais do Estado de São Paulo é 
um trabalho que ainda está por ser feito. Ele esbarra em algumas 
dificuldades que merecem uma análise, mesmo que superficial, pois, 
algumas dessas características gerais são extremamente significativas para a 
compreensão de sua prática cotidiana. Quando se intenta proceder à análise 
da estruturação e do funcionamento de uma organização, o que se busca 
reconhecer são as políticas e os procedimentos que coordenam indivíduos e 
suas respectivas atividades, no desempenho de papéis funcionais, cujas 
atribuições estão distribuídas para a consecução dos objetivos 
organizacionais. (FISCHER, 1985, p. 28). 

 

Para Paixão (1987), diante de toda a panorâmica exposta, fica evidente que o 

enfrentamento da questão da violência, ente nós, já está atrasada. A mensuração com a 

metodologia uniformizada e padronizada mostra a gravidade da situação; a busca de gênese 

de cada um dos tipos de causa externa deixa clara a sua multicausalidade; o raciocínio 

epidemiológico é capaz de apontar seus fatores de risco e, as medidas para superá- la, de 

caráter multissetorial e interdisciplinar, são por demais conhecidas. Falta, agora, a vontade 

política para encarar o problema e a procura dos parceiros adequados para solucioná-lo. 

No contexto e em vista do objeto de estudo, considerando o processo organizativo 

dos aparelhos institucionais de Segurança Pública, segue no próximo item uma reflexão sobre 

a gestão de pessoas e das TICs nessas instituições. 
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3 GESTÃO DAS PESSOAS E DAS TICs  

 

Em uma organização, como a Guarda Civil Metropolitana, o conhecimento tácito, 

considerado como sutil e pessoal, é de extrema importância no traçar estratégias. Portanto 

considera-se a gestão das pessoas como imprescind ível para que este saber se torne 

compartilhado. Para o debate sobre a gestão das pessoas e das TICs os autores citados são: 

Goffman (1974), Drucker (1994), Ludwig (1998), Senge (1998), Bartlett e Goshal (1998), 

Serafim Filho (1999), Teixeira Filho (2002), Oliveira (2002), Souza (2003), Rifkin (2004) 

Marras (2005), João (2005), Rosini e Palmisano (2006), Oliveira Junior (2007) e Castells 

(2006). 

Segundo Serafim Filho (1999), é preciso seguir alguns passos para delinear a prática 

da gestão do conhecimento nas organizações. Entre eles, está a criação do conhecimento que 

consiste, basicamente, em transformar o conhecimento tácito em explícito, ou seja, 

transformar os conhecimentos individuais em coletivos, organizacionais. Salienta o autor que 

esforços neste sentido podem incluir a criação de fóruns de discussão de temas de interesse. É 

um trabalho de grupo voltado para a solução de problemas, para estudos dirigidos e estudos 

de temas abertos. O objetivo maior é provocar uma postura de reflexão sobre questões 

cotidianas ou não. O resultado final é a criação de novos modelos conceituais a serem usados 

imediatamente ou em oportunidades posteriores. Outro fator importante, segundo o mesmo 

autor, é a utilização do conhecimento. Neste aspecto, as TICs fazem, efetivamente, a 

diferença. Pois, de nada adianta investir na criação do conhecimento se não houver, na 

organização, uma cultura de pesquisa voltada à instrumentalização para melhor 

aproveitamento desse conhecimento. 

Considerando a importância da gestão das pessoas e das TICs no âmbito 

organizacional, a utilização e a implementação de tecnologias nas organizações estariam 

intrinsecamente ligadas à necessidade de desenvolvimento do conhecimento das pessoas que 

atuam nela. Então, as organizações que investem em pesquisas e implementação de TICs 

necessitarão de pessoas capacitadas, adaptadas e com conhecimento para as decisões e a 

realização das estratégias. 

 
Muita atenção está sendo dada à “cadeia alimentar da informação”: dados, 
informações, conhecimento. Descobre-se o valor, antes negligenciado, dos 
recursos intangíveis. Evoluindo no pensamento organizacional, deixa-se para 
traz a visão de homem-máquina e fala -se agora do trabalhador do 
conhecimento, que deixa cada vez mais de fazer coisas e passa a tomar as 
devidas decisões. (ROSINI; PALMISANO, 2006, p. 106). 
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Salienta Souza (2003) que o Brasil vive um momento de discussão da Segurança 

Pública, em que um dos principais temas é a reestruturação do sistema correspondente, em 

todos os seus níveis. Propostas diversas já foram submetidas ao Congresso Nacional, 

particularmente no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Segurança Pública no ano de 

2002. Em vários momentos ficou claro um aspecto, da maior importância, foi o 

reconhecimento coletivo da necessidade de integração dos sistemas de segurança, obtenção e 

difusão de dados, informações e conhecimentos, respaldados em tecnologias capazes de 

permitir um acesso rápido e preciso aos dados, informações e conhecimentos. 

Reconhecendo que nas organizações o conhecimento não está apenas nas TICs, mas 

também nos processos, nas práticas dos grupos e na experiência acumulada pelas pessoas, é 

preciso, então, capacitá- las, qualificá- las, para assim atingir o propósito e a eficiência. 

Senge (1998) faz um paralelo entre o aprendizado e as TICs. Salienta que o 

aprendizado é prioritário à absorção de TICs que vêm sendo apresentadas às empresas. Para o 

autor, o desafio é formar organizações que privilegiam o conhecimento e o aprendizado 

conjunto, de todos os indivíduos que a compõem, inseridos num ritmo só e conectados pelo 

princípio do comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da organização. 

Para o autor, a formação de equipes coesas tem o propósito do aprendizado em 

conjunto para tornarem-se bem-sucedidas em seus objetivos e metas, ou seja, equipes que 

nunca param de aprender, realimentando o processo e seus próprios desempenhos. Então, a 

gestão do conhecimento pode ser percebida a partir do compartilhamento dos conhecimentos 

individuais para a formação do conhecimento organizacional. Sendo assim, as pessoas 

precisam ser preparadas para o compartilhamento desse conhecimento. 

Portanto, o foco atual da gestão do conhecimento organizacional está voltado ao 

compartilhamento do conhecimento. Deixa para trás aquele antigo pensamento de que o 

detentor do conhecimento, ao transferir suas informações, experiências e aprendizados, estaria 

perdendo poder e reputação. Hoje, vários autores defendem que o conhecimento não 

desaparece ou fica depreciado quando compartilhado; ao contrário, ele é valorizado e 

desenvolve-se ainda mais. 

Bartlett e Goshal (1998) afirmam que as corporações somente se beneficiam com o 

aprendizado organizacional quando elas se tornam capazes de transferir, compartilhar e 

impulsionar os seus conhecimentos e experiênc ias ainda individualizados. O estabelecimento 

de novos canais ou redes de comunicação que facilitem a difusão rápida de conhecimentos e 

experiências é fundamental para a criação de um fluxo horizontal. Com este fluxo horizontal 
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de conhecimento todos são beneficiados e os reflexos são sentidos, não somente interna, mas 

também externamente à corporação.  

Outro autor que acompanha este pensamento é Drucker (1994). Para ele, existe uma 

nova tendência econômica, uma nova sociedade, onde os fatores de produção tradicionais 

como a terra, o trabalho e o capital cederam seu lugar prioritário para a criação e a gestão do 

conhecimento nas empresas e na sociedade. Ressalta que agregar com eficiência e eficácia a 

tecnologia com a informação traz novas idéias e conhecimento e que isto deve ser priorizado 

nas organizações. 

Rifkin (2004) chama a atenção sobre as novas formas poderosas de comunicação, 

expondo o que segue: 

 
A Revolução Digital está trazendo todas as formas importantes de 
comunicações mediadas tecnologicamente – voz, dados, vídeo – em uma 
rede integrada. Cada vez mais comunicações ocorrem em redes eletrônicas, 
tornando-as indispensáveis à sobrevivência em um mundo plugado [...] A 
questão do acesso, então, se torna uma das considerações mais importantes 
da nova era. (RIFKIN, 2004, p. 193). 

 
Logo, é possível afirmar que as TICs são indispensáveis à integralização do trabalho 

das pessoas, para melhor transparência das informações, buscando a efetividade e o 

comprometimento da equipe. Seria o caminho para a conquista da inteligência empresarial das 

organizações, sendo também o conhecimento das pessoas a coluna de sustentação de todo o 

processo. 

Refletindo sobre as afirmações, é possível considerar que as transformações 

organizacionais em decorrência das TICs mostram a importância das mesmas como relevantes 

ferramentas de gestão; mas o poder do conhecimento das pessoas ultrapassa a força bruta das 

coisas, sendo ainda o capital intelectual considerado a grande prioridade das organizações. 

“As pessoas e seus conhecimentos são a base, a coluna vertebral de uma 

organização”. (ROSINI; PALMISANO, 2006, p. 111). 

Os mesmos autores acrescentam que o papel a ser desempenhado pela tecnologia da 

informação é estratégico em ajudar o desenvolvimento do conhecimento coletivo e do 

aprendizado contínuo, tornando mais fácil para as pessoas na organização compartilharem 

problemas, perspectivas, idéias e soluções. 

As TICs trouxeram para as organizações a possibilidade real de armazenamento de 

dados, informações e mesmo conhecimentos. Diante das tecnologias, o papel das pessoas na 

organização também mudou, profissionais motivados, treinados e qualificados significam 

atendimento de propósitos e eficiência. 
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Na esfera governamental, as informações também são vistas como insumo básico 

para as atividades desenvolvidas. Por exemplo, o Governo Federal em 2007 apresentou uma 

proposta de Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), cujo principal objetivo é articular 

as ações federais, estaduais e municipais na área da Segurança Pública e da justiça criminal. 

Para o Governo Federal, as informações são consideradas o insumo básico para o trabalho das 

organizações de Segurança Pública e a forma como elas as produzem, organizam, 

disponibilizam e utilizam é que determinará a natureza e a efetividade das atividades 

desenvolvidas. 

Sendo a Gestão do Conhecimento e as TICs consideradas, segundo os autores 

citados, a dualidade necessária às organizações da presente era, então, reter informações e não 

gerir adequadamente o conhecimento não é uma boa saída para o desenvolvimento de uma 

organização. É preciso, portanto, um compartilhamento das informações e dos conhecimentos 

adquiridos, suas aplicações para melhorar a eficiência e a eficácia na gestão de pessoas e no 

desenvolvimento das atividades. 

Para João (2005), de um lado há um recurso que é o conhecimento, que passa a ter 

papel decisivo nas novas estratégias organizacionais, do outro a tecnologia de informação que 

colabora na montagem de uma verdadeira “rede digital”, onde se pode utilizar, um modo mais 

efetivo os ativos do conhecimento, inclusive o da Gestão do Conhecimento. Ademais, há a 

necessidade de se energizar a “rede humana”, composta por todos aqueles que devem olhar 

pela estratégia futura da organização. 

Oliveira Junior (2007) entende que a visão da empresa como agente de organização, 

criação e transformação do conhecimento precisa de uma teoria que integre as abordagens do 

conhecimento organizacional, sob as perspectivas de que possa ser útil para o desempenho 

profissional e organizacional. O autor considera como fator importante identificar como o 

conhecimento individual pode ser transformado em um benefício coletivo, sendo primordial 

descobrir as formas pelas quais o conhecimento organizacional pode ser disseminado e 

aplicado por todos como ferramenta para o sucesso organizacional. Seria, então, necessário 

entender que a tecnologia é meio e parte integrante de um processo de apoio à gestão 

empresarial. 

Goffman (1974) salienta que a imagem da sociedade sugere que o indivíduo pode 

voluntariamente cooperar por causa de “valores comuns”, por meio dos quais os interesses da 

organização e do indivíduo se confundem, tanto intrínseca quanto estrategicamente. Em 

alguns casos, é presumivelmente o indivíduo que se identifica com os objetivos e o destino da 

organização. Na maioria das organizações, alguns valores conjuntos como os “padrões de 
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bem-estar” e “valores comuns” servem para motivar. Alguns incentivos são considerados 

significativos, pois, são “rendimentos” que exigem o ambiente da organização para sua 

realização, são importantes os aumentos de postos e melhoria naquilo que o indivíduo recebe 

dos recursos da organização. A atividade esperada na organização supõe uma concepção do 

ator e que, portanto, uma organização pode ser vista como um local para criar suposições a 

respeito da identidade. Ao atravessar as fronteiras do estabelecimento, o indivíduo aceita a 

obrigação de estar atento à situação, de estar adequadamente orientado para ela e aceitá- la. 

Participar de determinada atividade com o espírito esperado é aceitar que se é um 

determinado tipo de pessoa que vive num tipo determinado de mundo. 

Para Ludwig (1998), a gestão do capital intelectual se faz por meio da gestão do 

conhecimento e da informação. Salienta que a informação é a matéria-prima do momento, a 

mais cara e a mais importante, para todo tipo de empresa. O gerenciamento da informação 

leva ao conhecimento, que é o julgamento que se faz a partir de uma informação. Há que ter 

em mente que cada organização deverá descobrir, em primeiro lugar, quais são os 

conhecimentos que ela deve deter para ser competitiva. 

Com todo exposto, é possível considerar que para a ocorrência do desenvolvimento e 

da difusão do conhecimento em uma organização, são necessárias, além de ferramentas 

tecnológicas, como já foi dito anteriormente, gestão eficiente e eficaz do conhecimento e das 

pessoas que são à base de tudo. 

Quanto à eficiência e a eficácia na Gestão das Pessoas, é pertinente citar Oliveira 

(2002), quando afirma que na condução do indivíduo e do grupo, o gestor deve procurar 

eficiência e eficácia. Assim, se os sujeitos da ação, que são os colaboradores, forem eficientes, 

certamente os processos de fazer serão os melhores possíveis; e se forem eficazes, as coisas 

bem feitas serão também as coisas certas a serem feitas. 

Para Marras (2005), a gestão estratégica de pessoas deve se dedicar a uma 

deontologia diferenciada do passado; torna-se vital vislumbrá- la como detentora de uma nova 

missão na organização: missão esta cujo objetivo seja o de contribuir direta, efetiva e 

positivamente nos resultados organizacionais. Criar e difundir ao longo de toda a estrutura 

organizacional, diretrizes estratégicas que permitiriam tornar realidade o perfil cultural da 

organização, redesenhando-o em concordância com um conjunto de valores e crenças 

compartilhados entre funcionários e empresa para permitir ambientes participativos e 

comprometidos com objetivos comuns. 

Então, é pertinente dizer que para a área de gestão de pessoas ter sucesso em suas 

políticas e práticas definidas, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 
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recursos e habilidades, precisa utilizar e disseminar tecnologias essenciais e necessárias para o 

atingimento dos objetivos. 

Teixeira Filho (2002) assevera que tecnologia é meio e não fim. A gestão do 

conhecimento não é TICs, mas, é possível beneficiar-se e muito delas. 

Vislumbrando a importância das TICs, é importante citar, ainda, a Constituição 

Federal de 1988 que busca dar relevância à ciência e à tecnologia, objetivando solucionar os 

problemas brasileiros em vários setores como o das telecomunicações, da energia elétrica e 

nuclear, tecnologia espacial, petróleo, tecnologia da informação, biotecnologia etc. A 

Constituição Federal aponta para as ciências e a criação de tecnologias como um dos pilares 

do desenvolvimento, considerando imprescindível o investimento na ciência e na capacidade 

tecnológica das empresas brasileiras. Assim, a Constituição Federal (1988) traz em seu 

Capítulo IV - Da Ciência e Tecnologia - Art. 218, o seguinte texto: “Caberá ao Estado 

promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica”.  

Traz, ainda, em seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º as seguintes diretrizes: 

 
§ 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, 
tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. 
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. 
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e 
condições especiais de trabalho. 
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 
ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho. 
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 
receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 
científica e tecnológica. (CF, 1988, p. 42). 

 
Para Castells (2006), a integração crescente entre mentes e máquinas altera 

fundamentalmente o modo pelo qual se nasce, vive, aprende, trabalha, produz, consome, 

sonha, luta e morre. O autor assevera que os contextos culturais, institucionais e a ação social 

intencional interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico. Mas esse sistema 

tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela capacidade de transformar todas as 

informações em um sistema comum de informações, processando-as em velocidade e 

capacidade cada vez maiores e com custo cada vez mais reduzido em uma rede de 

recuperação e distribuição potencialmente ubíqua. 
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Ao enfatizar a importância de um sistema comum de informações para o 

desenvolvimento de uma organização, é possível afirmar que o funcionamento em redes 

tornou-se aplicável a todos os tipos de atividades, a todos os contextos e a todos os locais que 

possam ser conectados eletronicamente. 

É preciso utilizar-se dessas redes na implementação de processos e ações que 

permitam melhor disseminação de conhecimentos, pois, gestão das pessoas e do 

conhecimento é integração e potencialização de pessoas. Nesse sentido, a tecnologia pode ser 

considerada útil para integrar e subsidiar a gestão das competências individuais e 

institucionais visando à auto-realização das pessoas e à excelência no cumprimento da missão 

institucional. 

Pelo exposto nas reflexões dos autores supracitados, percebe-se a forte necessidade 

da implementação de processos entre as organizações de segurança, sendo necessário 

apresentar um enfoque, no próximo item, sobre a integração e interoperabilidade dos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4 INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS 

 

Para o debate da integração e interoperabilidade de sistema são citados os autores 

Gonçalves (1994 e 1996), Almeida (2005), Neves (2000), Souza (2003) e como órgão público 

o Ministério da Justiça. 

Neves (2000) considera a integração de informações como a habilidade de 

compartilhar informação crítica por meio de tecnologias até pontos-chave de decisão (vertical 

e horizontal) na estrutura da segurança urbana. Um sistema de informações consiste de 

pessoas, equipamentos e procedimentos para reunir, classificar, analisar, avaliar e distribuir as 

informações necessárias, oportunas e precisas para os diversos setores da organização. Para o 

autor sistema de informação – relaciona-se com a seleção, tratamento, armazenamento, 

disseminação e prospecção em todo o sistema organizacional. Nesta perspectiva, o sistema de 

informação para a comunicação organizacional está restrito às necessidades de informação 

que subsidiam o corpo gerencial. 

Na reflexão de Gonçalves (1996) a informação não é dotada de um significado 

próprio, independente do indivíduo. Para que a informação seja compreendida, aplica-se um 

processo mental, individual e inimitável de interpretação. Para o autor, isso explica por que a 

mesma informação “mesmo que objetiva” suscita freqüentemente interpretações tão distintas 

dos tomadores de decisão. No processo de conhecimento, o sujeito (o pensamento) e o objeto 

(o que se quer conhecer) estão em perpétua interação dialética, caracterizada por uma relação 

entre dois elementos opostos e ao mesmo tempo partes de um todo em constante diálogo.  

Assim, a comunicação das informações de forma integrada trata de um processo 

único onde todas as áreas que se relacionam com o público planejam suas ações de forma 

coordenadas. É a administração da comunicação, das informações e das imagens por uma 

gerência interfuncional que desenvolve o planejamento estratégico a partir da imagem, 

gerencia a comunicação simbólica, a comunicação programada, as questões institucionais e os 

sistemas de objetivos.  

Almeida (2005) considera que a comunicação se torna um elemento importante de 

inteligência empresarial usufruindo das tecnologias, dos bancos de dados inteligentes, das 

novas mídias e maximizando a relação entre os atores do setor. Neste contexto, a 

comunicação depende de uma política comum para toda a empresa e seu planejamento deve 

ser centralizado. Um aumento acelerado da circulação de informações e a certeza de que a 

imagem da organização é construída pelas diferentes leituras feitas pelos públicos que se 
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relacionam com ela tornam o processo de comunicação cada vez mais complexo. Esta 

transformação que ocorre na forma de gerir a comunicação é retratada como a passagem das 

definições tácitas para as ações estratégicas. 

Assim, o bom funcionamento do sistema de comunicação de informações integradas 

depende da participação de todos os seus componentes nas decisões estratégicas e do 

envolvimento dos processos comunicacionais. 

Para Neves (2000), a comunicação integrada é um processo único onde todas as 

áreas se relacionam. O autor propõe um sistema de comunicação integrada representado pelos 

seguintes elementos: 

• planejamento estratégico da imagem – centralização das informações e das pesquisas 

para identificar as questões que precisam ser administradas; 

• gerência de comunicação simbólica – harmonia dos elementos de identidade com o 

objetivo de proteger os atributos de imagem da empresa entre eles o discurso 

institucional e os programas; 

• gerência de comunicação programada – desenvolve os planos de ação e programas 

para os diversos públicos com o objetivo de coordenar a integração dos movimentos 

táticos, integrar a comunicação e o marketing e unificar o discurso; 

• issue management (gerência de questões) – correspondem às intervenções do poder 

público, polêmicas, celeumas, campanhas, ações e reações da opinião pública; 

• dividem-se em questões relacionadas com a imagem e as relacionadas com as questões 

públicas; 

• gerência do sistema de objetivos – define os objetivos que precisam ser perseguidos, 

analisa feedback e mede os avanços. 

O sistema proposto une a comunicação institucional, mercadológica, interna e 

administrativa, formando um mix chamado de composto de comunicação organizacional que 

permite à organização se relacionar de forma mais otimizada com o seu universo de públicos 

e com a sociedade. 

Neves (2000) assevera que, com a integração da comunicação, há uma economia de 

recursos, redução das dissonâncias, produção de conflitos positivos, desenvolvimento da 

cultura interna e, por fim, é possível assegurar a proteção à imagem empresarial. O autor 

ainda considera que todos os envolvidos em algum tipo de comunicação devem estar sob o 

mesmo sistema gerencial. 
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Para o autor, a comunicação integrada é um processo único onde todas as áreas que 

se relacionam com o público trabalham suas ações de forma coordenadas. É a administração 

da comunicação e da imagem por uma gerência interfuncional que desenvolve o planejamento 

estratégico da imagem, gerencia a comunicação simbólica, a comunicação programada, as 

questões institucionais e os sistemas de objetivos. O bom funcionamento do sistema de 

comunicação integrada depende da participação de seus componentes nas decisões 

estratégicas e do envolvimento do alto escalão nos seus processos comunicacionais. 

A comunicação integrada também é objetivo do Ministério da Justiça que, por meio 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem apresentado a Rede INFOSEG que busca 

universalizar o uso da informação entre os órgãos de Segurança Pública, justiça e fiscalização, 

por meio da integração. Considera como princípios básicos para a segurança da informação: a 

confidencialidade, a integridade e disponibilidade. A mudança de paradigma – produz 

credibilidade. O INFOSEG é uma rede que objetiva a integração das bases de informações 

nacionais de Segurança Pública, justiça, controle e fiscalização, identificação civil e criminal, 

inteligência e defesa civil. Promove a difusão das informações individualizadas e integradas 

aos órgãos de Segurança Pública (Controle e Fiscalização; Forças Armadas; Poder Judiciário; 

Ministério Público; Estados; Distrito Federal e Municípios). A aspiração é disponibilizar 

informações estatísticas integradas de valor agregado para apoio às decisões governamentais e 

de políticas públicas federal, estaduais, distrital e municipal nas áreas de Segurança Pública, 

justiça, controle e fiscalização, identificação civil e criminal, inteligência e defesa civil.  

Para Souza (2003), o surgimento de novos paradigmas principalmente o acesso do 

conhecimento, fruto da “era da tecnologia da informação”, enseja uma grande oportunidade 

de integração entre os órgãos das estruturas de Segurança Pública, mercê da 

interoperabilidade, hoje possível a eles. O objetivo geral de tudo isso é o acesso e o 

compartilhamento coletivo, do conhecimento contido em grandes bases automatizadas de 

dados sobre Segurança Pública.  

Para o caso aqui pesquisado, considera-se a interoperabilidade como um link de 

comunicação essencial dentro dos sistemas de comunicação, o qual permite diferentes 

unidades de dois ou mais diferentes órgãos interagirem com outros, para o intercâmbio de 

informações de acordo com uma metodologia definida de modo a alcançar resultados 

previsíveis e/ou esperados. A interoperabilidade é a habilidade de transmissão de todo tipo e 

comunicação, ou seja, a troca de informações entre as pessoas. No objeto de estudo, o foco 

está na habilidade das organizações de Segurança Pública de estabelecer todo tipo de 

comunicação entre elas, objetivando o bem-estar dos cidadãos. 
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CAPÍTULO II - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

2 ESTUDO DE CASO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE SÃO 

PAULO 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a metodologia aplicada nesta 

dissertação, bem como discussão e apontamento dos aspectos metodológicos que foram 

considerados mais adequados para o desenvolvimento da investigação, destacando 

procedimentos, estratégias, técnicas e as etapas adotadas para o estudo. A pesquisa “é um 

processo reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. (LAKATOS; MARCONI, 

1987, p. 44). 

Trata de uma pesquisa classificada como qualitativa de caráter exploratório. 

 

A organização do pensamento, a ordem de exposição e de elaboração desse 
pensamento são frutos de um trabalho intelectual que pressupõe 
determinados procedimentos (metodológicos), com uma aplicação adequada 
de normas e com o uso de padrões que permitem a comunicação entre 
diferentes áreas do saber e entre diferentes comunidades humanas. 
(FELGAR, 2006, p. 58). 

 
Qualitativa porque teve e tem, como preocupação fundamental, o estudo e a análise 

do mundo empírico em seu ambiente natural. Valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. “A abordagem qualitativa, 

enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, 

ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques”. (GODOY, 1995 a, p. 22). 

A pesquisa caracteriza-se também como exploratória por que: “Visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com o intuito de torná- lo explicito, sendo realizado em 

área em que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o assunto”. 

(VERGARA, 2004. p. 47). 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada a estratégia do estudo de caso, 

utilizando-se de várias fontes de evidências. O estudo de caso tem se tornado a estratégia 

preferida quando os pesquisadores procuram responder às questões “como” e “por que” certos 

fenômenos ocorrem. (GODOY, 1995 b, p. 26). 



60 
 

O estudo de caso caracteriza-se por enfrentar uma situação tecnicamente única e, 

como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências e beneficia-se do desenvolvimento 

prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados (YIN, 2006). 

Quadro 5 - Fontes de evidências e respectivo objeto ou sujeito. 

FONTE DE EVIDÊNCIAS OBJETO 

Bibliográfica 
 

Livros; Revistas Científicas; Anais. 

Documentação Propostas; Relatórios; Projetos; Estudos; Atas de Reunião; Notícias; 
Informativos. 
 

Legislação 
 

Projeto de Lei; Leis; Decretos; Portarias; Ordens Internas. 

Registro em Arquivos Projetos; Relatórios Financeiros; Relatórios de Aquisição; Processos de 
Compras; Propostas Orçamentárias; Prestação de Contas; Imagens; 
Mapas; Levantamentos; Gráficos Estatísticos.  
 

Entrevistas focais e espontâneas Integrantes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, gerenciadores, 
monitores e operacionalizadores das atividades ligadas ao Sistema 
Digital da CGM.  
 

Observações diretas Sistema Digital de Segurança da GCM; Comando Operacional Centro – 
Inspetoria Regional da Sé. 
 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Yin (2006). 

 

A pesquisa também é bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica teve o 

propósito de construir o referencial teórico e oportunizar informações e conhecimentos sobre 

contribuições científicas, cujos tópicos estão relacionados ao tema central. A pesquisa 

documental visou a delinear a organização estudada, bem como a complementar as 

informações sobre o Sistema Digital de Segurança da GCM para sistematização. Para a 

pesquisa documental, a proposta é analisar documentos públicos e legislação pertinente à 

organização. 

A primeira aproximação do objeto de pesquisa visa caracterizar a Guarda Civil 

Metropolitana – locus da pesquisa. 

Para explicitar a condução metodológica da pesquisa, a seguir se apresenta de forma 

sintética o seu desenho que sofrerá o devido desdobramento em momento e local oportunos. 
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Figura 1: Desenho da Pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

PESQUISA: O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no 
campo operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – 

desafios à gestão de pessoas. 

Pesquisa: 
Bibliográfica e Documental 

Pesquisa de Campo 
(Entrevistas e Observação Direta) 

Resultados: 
Tratamento dos Dados 

 
Análise e Redação da Dissertação. 

Objetivos Específicos: 
 
Identificar o processo de 
desenvolvimento do gestor. 
Explicitar as inter-relações 
entre os órgãos e 
autoridades no processo de 
TICs da GCM/SP. 

Objetivos Específicos: 
 
Conhecer o nível de 
importância da integração 
de sistemas de informação e 
comunicação entre os 
órgãos de Segurança 
Pública. 

Referencial Teórico: 
 
Violência e a 
criminalidade. 
Segurança da População. 
Gestão de Pessoas e TICs. 
Integração e 
Interoperabilidade dos 
Sistemas. 

Entrevista: 
Roteiro 1 (Apêndice A) – 
Gestores. 
Amostra: 
01 Inspetor Chefe 
Regional. 
01 Inspetor Chefe 
02 Classes Distintas 

Entrevista: 
Roteiro 2 (Apêndice D) – 
Guardas 
Civis Metropolitanos 
(GCMs) 
Amostra: 
02 GCMs 1ª Classe 
02 GCM 2ª Classe 

Observação Direta: 
O objeto central da 
observação é o novo 
Sistema Digital de 
Segurança da GCM 
implantado na Sede do 
Comando da GCM 
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO - LOCUS DA PESQUISA 

 

A caracterização da Guarda Civil Metropolitana disponibilizada neste item foi 

elaborada a partir de fonte bibliográfica e documental. Os documentos utilizados foram as: 

Lei Municipal n° 2142/26; Decreto-Lei Municipal n° 1072/69; Lei Municipal n° 10.115/86; 

Lei Municipal nº 13.396/02; Lei nº Municipal 13.866/04; Lei Municipal nº 13.530/03; 

Decreto-Lei Municipal n° 1072/69; Decreto Municipal nº 16.640/80; Decreto Municipal nº 

22.339/86; Decreto Municipal nº 45.683/05; Decreto Municipal nº 45.798/05; Decreto 

Municipal nº 10.115/86; Decreto Municipal nº 48.223/07; Decreto Municipal nº 42.808/03; 

Decreto Municipal nº 39.636/00, Decreto Municipal nº 48.727/07; Constituição Federal/1988 

e notícias disponibilizadas no site da Prefeitura do Município de São Paulo e no Jornal – 

Diário oficial do Município. Como citação de autores utilizou-se Moraes (1999). 

A Guarda Civil Metropolitana tem como missão a proteção de bens, serviços e 

instalações municipais conforme previsto no Art. 144 da Constituição Federal e atua em toda 

a Capital.  

Segundo Moraes (1999), dando-se um breve salto na história e chegando-se a datas 

mais recentes, descobre-se que foram os problemas da falta de segurança na cidade de São 

Paulo que levaram o Governo Carlos de Campos a criar, com a Le i Municipal n° 2142, a 22 

de outubro de 1926, as Guardas Civis, baseadas no modelo da antiga polícia de Londres, 

uniformizada, hierarquizada, mas tipicamente civil, para o patrulhamento das ruas e o trato 

com o público. Aprovada na Capital de São Paulo, a Guarda Civil passou a ser sinônimo de 

progresso para qualquer cidade do interior o fato de contar com unidades da Guarda Civil. 

Assim, ela serviu de padrão para outras capitais brasileiras e até para alguns países da 

América Latina. Mas as Guardas Civis do Brasil (já existentes em 16 Estados), numa 

verdadeira intervenção federal nos governos estaduais, com um golpe de total desprezo pela 

segurança da coletividade, foram extintas pelo Decreto-Lei Municipal n° 1072, de 30 de 

dezembro de 1969, assinado pelo General-Presidente Garrastazu Médici, tendo como Chefe 

da Casa Militar o General-de-Brigada João Baptista Figueiredo, ex-Comandante da Força 

Pública do Estado de São Paulo. 

Depois de muito tempo, somente em 1986, na gestão do Excelentíssimo Prefeito de 

São Paulo Jânio da Silva Quadros, contrariando vozes de outras corporações fardadas, foi 
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criada a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, pela Lei Municipal n° 10.115/1986 nos 

moldes da antiga Guarda Civil extinta pela ditadura. 

Os Guardas Civis Metropolitanos recebiam orientações teóricas e práticas ligadas as 

suas atividades diárias, como por exemplo: técnicas operacionais, educação física e 

comunicação em rádio. Quanto à graduação, o cargo inicial era de GCM (Guarda Civil 

Metropolitano), CE (Classe Especial), CD (Classe Distinta) e os Oficiais, Segundo Inspetor e 

Primeiro Inspetor. Os demais eram cargos de confiança: Inspetor Chefe Regional, Inspetor 

Chefe de Agrupamento e Inspetor Chefe Superintendente. 

Atualmente, a Guarda Civil Metropolitana subordina-se à Coordenadoria de 

Segurança Urbana. A Coordenadoria de Segurança Urbana está disposta na estrutura da 

Secretaria do Governo Municipal – SGM, da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP. 

O Coordenador de Segurança Urbana é nomeado mediante indicação direta do Excelentíssimo 

Prefeito do Município de São Paulo, estando sujeito à mudança, principalmente em novo 

mandato eleitoral. 

Na estrutura hierárquica, a Coordenadoria de Segurança Urbana se subordina à 

Secretaria do Governo Municipal. Segundo o Decreto Municipal nº 16.640/80 e Decreto 

Municipal nº 22.339/86 e alterações posteriores, a Secretaria do Governo Municipal tem a 

competência de superintender os serviços afetos ao Gabinete do Prefeito da Cidade de São 

Paulo; providenciar estudos fundamentais, indispensáveis ao embasamento das decisões do 

Prefeito; acompanhar a execução dos programas de investimentos e outros, que levam à 

integração das Secretarias, Coordenadorias e Órgãos da Administração Indireta; entre outras 

incumbências. 

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.640/80 e alterações posteriores, 

atualmente a Secretaria do Governo Municipal é composta pelos seguintes órgãos: Chefia de 

Gabinete; Secretaria Executiva de Comunicação; Assessorias; Supervisão Geral de Assuntos 

Administrativos; Supervisão Geral das Juntas dos Serviços Militar e Coordenadoria de 

Segurança Urbana. 
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Figura 2: Estrutura da Secretaria do Governo Municipal. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Decreto nº 16.640/80 e alterações. 

 

A Lei Municipal nº 13.396, de 26 de julho de 2002 criou a Secretaria de Segurança 

Urbana que vigorou até janeiro de 2005, quando houve mudança de gestão, em virtude das 

eleições para Prefeito do Município de São Paulo. Por meio do Decreto Municipal nº 

45.683/05, passou a ser Coordenadoria de Segurança Urbana, fazendo parte da estrutura da 

Secretaria do Governo Municipal. 

Todas as atribuições da extinta Secretaria de Segurança Urbana foram transferidas 

para a Coordenadoria de Segurança Urbana - CSU. A competência da CSU, por meio do seu 

titular, o Coordenador de Segurança Urbana, é coordenar as atividades das unidades 

administrativas a ela vinculadas, bem como examinar e opinar sobre as medidas propostas 

para a área de segurança urbana. 

Sua estrutura organizacional foi regulamentada pelos Decretos Municipais nº 

45.683/05 e nº 45.798/05, tendo como atribuições básicas, estabelecer as políticas, diretrizes e 

programas de segurança urbana no Município de São Paulo e, por meio de seus órgãos, 

executar as políticas públicas, coordenando e gerenciando a integração com as políticas 

sociais que direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança da Cidade. 

A Coordenadoria de Segurança Urbana possui em sua estrutura o Gabinete do 

Coordenador, o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, o Centro de Formação em 

Segurança Urbana, a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana e a Supervisão Geral 

de Administração e Finanças. 

 

Assessorias 
(Técnicas e 
Especiais) 

Supervisão Geral 
de Assuntos 
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Supervisão Geral 
das Juntas do 

Serviço Militar 
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Comunicação 
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Coordenadoria de 
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Figura 3: Estrutura da Coordenadoria de Segurança Urbana. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados dos Decretos Municipais nº 45.683 e nº 45.798/05. 

 

A Coordenadoria de Segurança Urbana, por meio da Guarda Civil Metropolitana, 

que é o seu principal órgão de execução das Políticas de Segurança Urbana, tem como 

objetivo atuar de forma pró-ativa, estabelecendo convênios e parcerias, visando a prevenir e a 

diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos 

direitos fundamentais dos cidadãos na Cidade de São Paulo.  

Seguem explicitados no próximo item os órgãos que integram a Coordenadoria de 

Segurança Urbana. 

 

 

2.1.1 Estrutura organizacional da Coordenadoria de Segurança Urbana 

 

O Centro de Formação em Segurança Urbana – CFSU – responsável pela formação 

dos GCM’s, tem por objetivo oferecer ao novo integrante uma visão moderna e atual do 

conceito de segurança urbana, além de conhecimentos técnicos, profissionais e científicos 

indispensáveis ao cumprimento das suas missões em prol da população da Cidade de São 

Paulo. O Centro de Formação em Segurança oferece vários cursos aos Guardas Civis 

Metropolitanos (ver quadro 6) e desponta como referência nacional na formação e 

especialização dos Guardas Civis Metropolitanos 
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Figura 4 – Treinamento alunos no CFSU1.              Figura 5 – Formatura alunos do CFSU. 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 

 

Quadro 6 

Cursos oferecidos pelo Centro de Formação em Segurança Urbana 

Proteção Cidadã 

Patrulhamento com Bicicleta 

Direção Defensiva 

Cinofilia 

Proteção Escolar 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

Agente de Proteção Ambiental 

Proteção Cidadã em Parques Municipais  

Fonte: Elaborado p/ autora com dados do Centro de Formação em Segurança Urbana (2008). 

 

Quanto ao curso de formação, considerado como o mais importante para a realização 

das atividades dos GCM’s, possui a seguinte estrutura curricular: 

 

Matéria 1 – Direitos Humanos e Ações Preventivas – 30h./aula 

1.1 – Direito da Cidadania – 06h./aula 

1.2 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 06h./aula 

1.3 – Estatuto do Idoso – 06h./aula 

1.4 – Convenções Internacionais dos Direitos Humanos – 08h./aula 
                                                 
1  Todas as imagens constantes nesta dissertação foram autorizadas pela organização conforme  documento 

constante no Anexo A. 
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1.5 – Estatuto do Desarmamento – 04h./aula 

Matéria 2 – Direito Constitucional – 32h./aula 

2.1 – Noções de Direito Constitucional – 12h./aula 

2.2 – Direito e Garantias Individuais e Coletivas – 12h./aula 

2.3 – Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município – 8h./aula 

Matéria 3 – Relações Sociais – 54h./aula 

3.1 – Relação de Gênero – 06h./aula 

3.2 – Violência Doméstica – 08h./aula 

3.3 – Ações Afirmativas de Igualdade Racial – 10h./aula 

3.4 – Portador de Deficiência e Mobilidade Reduzida – 12h./aula 

3.5 – Noções de LIBRAS – 12h./aula 

3.6 – Prevenção ao Uso de Drogas Ilícitas – 06h./aula 

Matéria 4 – Programa de Proteção Cidadã – 24h./aula 

4.1 – Participação Social e Comunitária – 06h./aula 

4.2 – Proteção de Bens, Serviços e Instalações Municipais – 10h./aula 

4.3 – Apoio as Secretarias Municipais e Subprefeituras – 08h./aula  

Matéria 5 – Programas de Proteção Ambiental – 10h./aula  

5.1 – Procedimentos em Parques – 06h./aula 

5.2 – Procedimentos em Áreas de Proteção Ambiental – 04h./aula 

Matéria 6 – Direito Penal e Sistema de Segurança Pública – 32h./aula 

6.1 – Noções de Direito Penal – 16h./aula 

6.2 – Sistema de Persecução Penal – 06h./aula 

6.3 – Sistema Brasileiro de Segurança Pública – 06h./aula 

6.4 – Noções de Criminalística – 04h./aula 

Matéria 7 – Administração Pública e Recursos Humanos – 42h./aula 

7.1 – Normas Disciplinares – 18h./aula 

7.2 – Normas de Administração Pública – 14h./aula 

7.3 – Registro de Ocorrência e Redação Oficial – 10h./aula 

Matéria 8 – Instrução Operacional – 68h./aula 

8.1 – Técnicas Operacionais – 40h./aula 

8.2 – Rádio Comunicação – 12h./aula 

8.3 – Noções de Trânsito Urbano – 06h./aula 

8.4 – Direção Defensiva – 10h./aula 

Matéria 9 – Noções de Socorrismo – 26h./aula 
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9.1 – Noções de Primeiros Socorros – 14h./aula 

9.2 – Noções de Segurança Física de Edificações e Equipamentos – 12h./aula 

Matéria 10 – Educação Institucional – 48h./aula 

10.1 – História da GCM – 04h./aula 

10.2 – Princípio de Hierarquia e Disciplina – 30h./aula 

10.3 – Noções de Ética e Normas de Conduta – 08h./aula 

10.4 – Símbolos Nacionais e Institucionais – 06h./aula 

Matéria 11 – Tiro Defensivo de Proteção – 60h./aula 

11.1 – Normas de Segurança para o Uso do Armamento – 10h./aula 

11.2 – Prática de Tiro de Defensivo de Proteção à Vida – 50h./aula 

Matéria 12 – Mediação de Conflito – 24h./aula 

12.1 – Uso dos Equipamentos de Proteção Individual – 08h./aula 

12.2 – Técnicas de Prevenção em Segurança Urbana – 16h./aula 

Matéria 13 – Educação Física – 30h./aula 

13.1 – Educação Física – 30h./aula 

Matéria 14 – Defesa Pessoal – 20h./aula 

14.1 – Defesa Pessoal – 20h./aula 

Atividades Pedagógicas Complementares – 40h./aula 

Avaliação de Aprendizagem – 22h./aula 

Palestras, Visitas e Treinamento – 18h./aula 

TOTAL – 540h./aula. 

 

A Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana tem como atribuições: apurar 

as infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes do Quadro dos Profissionais da 

Guarda Civil Metropolitana; realizar visitas de inspeção e correições extraordinárias em 

qualquer unidade da Guarda Civil Metropolitana; apreciar as representações que lhe forem 

dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores integrantes do Quadro dos 

Profissionais da Guarda Civil Metropolitana; promover investigação sobre o comportamento 

ético, social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda Civil Metropolitana, bem como 

dos ocupantes desses cargos em estágio probatório e dos indicados para o exercício de 

chefias, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

À Supervisão Geral de Administração e Finanças compete planejar, elaborar e 

executar programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; promover a atualização 

permanente das informações do quadro funcional da Coordenadoria, em consonância com a 
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legislação pertinente; controlar a tramitação de processos e expedientes; elaborar a proposta 

orçamentária da Coordenadoria; assegurar o apoio administrativo, incluindo suprimentos, 

transportes e demais serviços necessários ao desempenho de todos os órgãos da 

Coordenadoria; executar e controlar os procedimentos financeiros e contábeis.  

A Supervisão Geral de Administração e Finanças, para atender à demanda atribuída a 

ela, conta em sua estrutura com as seguintes unidades: Divisão Técnica de Administração e 

Suprimentos; Divisão Técnica de Orçamento e Finanças; Divisão Técnica de Recursos 

Humanos; Divisão Técnica de Compras e Contratos e com a Divisão Técnica de Saúde que 

tem como principal atribuição prestar atendimento aos servidores da Coordenadoria de 

Segurança Urbana, em especial aos integrantes da Guarda Civil Metropolitana, no que se 

refere aos seus comprometimentos psicossociais decorrentes das peculiares atividades por eles 

exercidas. 

 

 

2.1.2 Estrutura organizacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo 

 

A Guarda Civil Metropolitana - criada em 1986 por meio da Lei nº 10.115/86. 

Conforme previsto no § 8º do Artigo 144 da Constituição Federal – CF, de 1988, sua missão é 

a proteção de bens, serviços e instalações municipais: “§ 8. Os Municípios poderão constituir 

guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei” (CF, 1988, p. 61-62). Porém, a Guarda Civil Metropolitana da Cidade de São 

Paulo teve suas atribuições ampliadas pela Lei nº 13.866/2004, conforme especificadas no 

item 6.2 deste estudo – Atividades e Atribuições da Guarda Civil Metropolitana. 

Ela atua em toda a Capital do Estado de São Paulo, contando atualmente em sua 

estrutura com o Comando da Guarda Civil Metropolitana; Subcomando; 40 Inspetorias; 05 

Comandos Operacionais; 01 Superintendência de Fiscalização do Comércio Ambulante e 

Atividades Afins, Mediação de Conflitos e Gerenciamento de Crises; 01 Inspetoria Policial 

Ambiental entre outros Departamentos, disposta de seguinte forma: 

O  Comando da Guarda Civil Metropolitana consta em sua estrutura as seguintes 

unidades e departamentos: 

SUBGCM  Subcomando da GCM  

SUFIME  Superintendência de Fiscalização do Comércio Ambulante e Atividades Afins 

DML  Departamento de Manutenção e Logística 
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DIEC  Departamento de Informática, Estatística e Comunicação 

ICAM  Inspetoria da Câmara Municipal 

O Subcomando da GCM consta em sua estrutura as seguintes unidades: 

IGA  Inspetoria da Guarda Ambiental 

CANIL  Inspetoria do Canil da Guarda Civil Metropolitana 

IATC  Inspetoria de Apoio ao Transporte Coletivo 

IBM  Inspetoria da Banda Musical 

COC  Comando Operacional Centro 

COM  Comando Operacional Norte 

COS  Comando Operacional Sul 

COL  Comando Operacional Leste 

COO  Comando Operacional Oeste 

Os Comandos Operaciona is, também, possuem em sua estrutura Inspetorias 

Regionais sobre seu comando e área de atuação. 

O Comando Operacional Centro possui em sua estrutura um total de seis Inspetorias, 

são elas: 

IR-SÉ  Inspetoria Regional da Sé  

IR-MO  Inspetoria Regional da Mooca  

IR-VM  Inspetoria Regional da Vila Mariana  

IR-IP  Inspetoria Regional do Ipiranga 

IPI  Inspetoria do Parque do Ibirapuera   

IGP  Inspetoria do Gabinete do Prefeito  

O Comando Operacional Norte possui em sua estrutura um total de cinco Inspetorias, 

são elas: 

IR-CV  Inspetoria Regional da Casa Verde/Cachoeirinha 

IR-FÓ  Inspetoria Regional da Freguesia/Brasilândia 

IR-MG  Inspetoria Regional da Vila Maria/Vila Guilherme 

IR-JT  Inspetoria Regional do Jaçanã/Tremembé 

IR-ST  Inspetoria Regional de Santana/Tucuruvi 

O Comando Operacional Sul possui em sua estrutura um total de sete Inspetorias, são 

elas 

IR-JA  Inspetoria Regional do Jabaquara 

IR-SA  Inspetoria Regional de Santo Amaro 

IR-CL  Inspetoria Regional de Campo Limpo 
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IR-CS  Inspetoria Regional de Capela do Socorro 

IR-CA  Inspetoria Regional de Cidade Ademar 

IR-MB  Inspetoria Regional de M’Boi Mirim 

IR-PA  Inspetoria Regional de Parelheiros 

O Comando Operacional Leste possui em sua estrutura o maior número de 

Inspetorias, sendo um total de dez Inspetorias, são as seguintes: 

IR-IT  Inspetoria Regional do Itaim Paulista 

IR-AF  Inspetoria Regional de Aricanduva/Vila Formosa 

IR-GN  Inspetoria Regional de Guaianazes 

IR-EM  Inspetoria Regional de Ermelino Matarazzo 

IR-CT  Inspetoria Regional de Cidade Tiradentes 

IR-VP  Inspetoria Regional de Vila Prudente 

IR-SM  Inspetoria Regional de São Mateus 

IR-PE  Inspetoria Regional da Penha 

IR-MP  Inspetoria Regional de São Miguel Paulista 

IR-IQ  Inspetoria Regional de Itaquera 

O Comando Operacional Oeste possui em sua estrutura um total de cinco Inspetorias, 

são elas: 

IR-BT  Inspetoria Regional do Butantã 

IR-LA  Inspetoria Regional da Lapa 

IR-PI  Inspetoria Regional de Pinheiros 

IR-PJ  Inspetoria Regional de Pirituba/Jaraguá 

IR-PR  Inspetoria Regional de Perus 

O organograma disposto como figura 6, representa a estrutura organizacional da 

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 
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Figura 6 - Estrutura da Guarda Civil Metropolitana. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados dos Decretos nº 45.683/05 e nº 45.798/05. 
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O efetivo atual da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é de 6.712 (seis mil 

setecentos e doze) integrantes, sendo 4.951 (quatro mil novecentos e cinqüenta e um) cargos 

para GCM masculino e 1.761 (mil setecentos e sessenta e um) cargos para GCM feminino. O 

Guarda Civil Metropolitano é formado a partir de um Curso de Formação de 540 (quinhentos 

e quarenta) horas/aula e Curso de Capacitação de 600 (seiscentos) horas/aula, norteados pelos 

princípios dos Direitos Humanos, das Garantias Individuais e Coletivas e da Participação 

Social, voltados à Proteção e à Segurança Cidadã. Os referidos cursos são realizados pelo 

Centro de Formação em Segurança Urbana, também da Guarda Civil Metropolitana. 

 

 

2.1.3 Atividades e atribuições da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo 

 

A Lei nº 13.866/2004 fixa as atribuições da Guarda Civil Metropolitana - GCM. 

Sendo o principal órgão de execução da política municipal de segurança urbana, de natureza 

permanente, uniformizada, armada, baseada na hierarquia e disciplina, tem as seguintes 

atribuições: 

I – exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e 

comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos 

cidadãos; 

II – prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais, 

priorizando a segurança escolar; 

III – realizar atividades preventivas voltadas à segurança de trânsito, nas vias e 

logradouros municipais; 

IV – proteger os patrimônios ecológicos, culturais, arquitetônicos e ambientais do 

Município de São Paulo, adotando medidas educativas e preventivas; 

V – promover, em parceria com as comissões civis comunitárias, mecanismos de 

interação com a sociedade civil, a fim de identificar soluções para problemas e implementar 

projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades; 

VI – atuar, em parceria com outros municípios e órgãos Estaduais e da União, com 

vistas à implementação de ações integradas e preventivas; 

VII – atuar, de forma articulada com os órgãos municipais de políticas sociais, visando 

ações interdisciplinares de segurança no município, em conformidade com as diretrizes e 

políticas estabelecidas pela Coordenadoria de Segurança Urbana; 
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VIII – estabelecer integração com os órgãos de poder de polícia administrativa, visando 

a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano 

municipal; 

IX – fiscalizar o comércio ambulante nas vias e logradouros públicos; 

X – intervir, gerenciar e mediar conflitos e crises em bens, serviços e instalações 

municipais ou relacionadas ao exercício de atividades controladas pelo poder público 

municipal. 

A Cidade de São Paulo, por sua dimensão, abriga problemas que têm gerado 

conflitos que interferem no ambiente de paz, tranqüilidade e segurança, necessários ao 

desenvolvimento das atividades educacionais. As escolas, ambiente de convivência e de 

construção do conhecimento, estão entre as atividades da Guarda Civil Metropolitana que 

busca efetivamente a proteção dessas instituições. A Guarda Civil Metropolitana procura 

reforçar os vínculos de confiança entre os professores, pais, alunos, GCM’s e todos os atores 

do ambiente escolar, no sentido de, juntos, buscarem alternativas para a construção de um 

ambiente seguro em todas as escolas. 

Enfatizando as responsabilidades de todas as unidades, com medidas conjuntas e 

separadas, a Guarda Civil Metropolitana traz ações como: 

 

• Ronda Escolar - a proteção escolar é realizada pelos GCM’s especialmente 

qualificados para proporcionarem proteção às Unidades Escolares, mediante cursos 

norteados pelos princípios dos direitos humanos, das garantias individuais e culturais e 

da participação social, voltados basicamente para a Proteção Cidadã. 

 

 

 

 

 

 

           

 

Figura 7 – Proteção Escolar.   Figura 8 – Ronda Escolar. 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 

 



75 
 

• Proteção aos Parques - a Guarda Civil Metropolitana está incumbida de reforçar a 

proteção em todos os parques da Cidade. A proteção aos parques é realizada por meio 

de rondas a pé, de bicicletas, de motocicletas ou por viaturas, considerando a 

característica do parque. Destaca-se a proteção ao Parque Ibirapuera que conta com 

uma Unidade Operacional que cuida especificamente daquele espaço, considerado um 

dos mais belos patrimônios da Cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Policiamento nos Parques. 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 

 

• Proteção Ambiental - a Inspetoria da Guarda Ambiental, criada recentemente por meio 

do Decreto nº 48.223, de 23 de março de 2007, tem como principal atividade proteger 

as áreas de reserva de mananciais, bem como a proteção ambiental da Cidade de São 

Paulo, que agora dispõe de um reforço na fiscalização para evitar ações depredatórias, 

ocupações irregulares e proteger o patrimônio ambiental. A Guarda Ambiental tem 

como atribuições a contenção de ocupações irregulares nas áreas urbanas, 

encaminhando os casos identificados aos órgãos de competência administrativa, como 

as Polícias Civil, Ambiental e as Subprefeituras, que farão notificações e tomarão 

medidas cabíveis. O Centro de Formação em Segurança Urbana ofereceu treinamento 

aos Guardas Civis Ambientais para que os mesmos estejam capacitados a identificar 

os problemas e conduzir as intervenções. Contaram também com a orientação da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Do rol de estudos constou, além 

da legislação específica, o funcionamento das agências ambientais e outros órgãos que 

atuam no setor, além de informações sobre a fauna, a flora, a pesca, a caça, o uso da 

água e o controle ambiental. 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Equipe da Guarda Ambiental. 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2008). 

 

• Força Tarefa - a Constituição da Força-Tarefa Permanente e Integrada criada pelo 

Decreto nº 42.808/03, tem como objetivo o combate a atividades ilegais e focos de 

violência urbana no Município de São Paulo. É considerado o mais alto referencial de 

integração de forças para a construção de políticas públicas de segurança para a 

Cidade de São Paulo. Contando com representantes de vários órgãos tais como: 

Coordenadoria de Segurança Urbana, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 

Secretaria Municipal do Trabalho e Solidariedade, Secretaria Municipal das 

Subprefeituras, Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, 

Secretaria Municipal de Abastecimento, Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar, tem como atribuições: 

I – implementar projetos e programa de redução à criminalidade e combate aos focos 

de violência urbana, priorizando as ações e regiões de intervenção; 

II – articular, com outros entes governamentais, organizações e entidades da sociedade 

civil, iniciativas voltadas à regularização de atividades ilegais, alternativas de inserção 

ocupacional, estímulo da economia solidária e a concessão de crédito popular; 

III – organizar e coordenar operações de fiscalização, que deverão atuar, 

supletivamente, nas áreas em que se fizerem necessárias, especialmente na verificação 

das normas vigentes e relacionadas às atribuições e competências dos órgãos 

componentes da Força-Tarefa Permanente e Integrada; 

IV – propor a instauração de procedimentos administrativos e penais cabíveis, nos 

casos decorrentes das ações da fiscalização exercida; 

V – promover campanhas institucionais contra a ilegalidade, em todos os seus 

aspectos, orientando os procedimentos cabíveis à regularidade de atividades em geral; 
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VI – propor alterações na legislação referente à matéria. 

• Fiscalização, Mediação e Gerenciamento de Crises do Comércio Ambulante - a Lei nº  

13.866/2004, em decorrência dos grandes problemas que englobam o comércio  

ambulante na Cidade de São Paulo, criou a Superintendência de Fiscalização do 

Comércio Ambulante e Atividades Afins, Mediação de Conflitos e Gerenciamento de 

Crises, com as seguintes atribuições: 

I – planejar e coordenar as ações de controle urbano e de fiscalização do exercício do 

comércio e prestação de serviços ambulantes, regular e irregular, nas vias e 

logradouros públicos, praticando atos inerentes às atividades de fiscalização, dentre as 

quais a apreensão de mercadorias irregulares; 

II - intervir, gerenciar e mediar situações de conflitos e crises verificadas em bens, 

serviços e instalações do município ou relacionadas ao exercício de atividades 

controladas pelo executivo municipal, destinando o efetivo necessário para pronta 

atuação. 

 

• Canil - a Guarda Civil Metropolitana conta também com a Inspetoria do Canil, criada 

formalmente pelo Decreto nº 39.636, em 21 de julho de 2000, tem a fina lidade de 

complementação da proteção aos bens, serviços e instalações do Município, com 

emprego de cães, atuando isoladamente ou em apoio às outras Unidades da Guarda 

Civil Metropolitana. O Canil da Guarda Civil Metropolitana desenvolve programas de 

educação, por meio de apresentações em escolas, parques, entidades e diversas 

outras instituições. Atua prioritariamente no Projeto Piloto de Vigilância e Proteção de 

Cemitérios com apoio de cães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- GCM’s do Canil treinando cães. 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 
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2.1.4 Quadro de profissionais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo 

 

No quadro de profissionais da Guarda Civil Metropolitana existem os seguintes 

cargos: 

 

• Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe – Masculino e Feminino; 

• Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe – Masculino e Feminino; 

• Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe – Masculino e Feminino; 

• Guarda Civil Metropolitano Classe Distinta – Masculino e Feminino; 

• Inspetor – Masculino e Feminino; 

• Inspetor Regional – Masculino e Feminino; 

• Inspetor de Agrupamento – Masculino e Feminino; 

• Inspetor Superintendente – Masculino e Feminino; 

• Inspetor Chefe Regional – Masculino e Feminino (cargo em comissão); 

• Inspetor Chefe de Agrupamento – Masculino e Feminino (cargo em comissão); 

• Inspetor Chefe Superintendente – Masculino e Feminino (cargo em comissão); 

• Subcomandante (cargo em comissão); 

• Comandante (cargo em comissão). 

 

Apesar de 21 (vinte e um) anos de existência, somente em 2008 a Coordenadoria de 

Segurança Urbana, por meio do Decreto nº 48.727, de 18 de setembro de 2007, oficializou as 

atribuições dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Abaixo seguem as descrições das 

atribuições de cada cargo: 

 

• Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe – Masculino e Feminino: 

I - prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais, 

priorizando a segurança escolar; 

II - quando designado, exercer a função de motorista e a de motociclista; 

III - realizar atividades preventivas voltadas à segurança de trânsito nas vias e 

logradouros; 

IV - quando designado para atuar na Inspetoria da Guarda Ambiental: 
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a) participar das ações de proteção, orientação, educação e fiscalização do patrimônio 

ecológico e ambiental do Município de São Paulo, de forma comunitária e permanente, 

nas áreas de preservação ambiental e de mananciais; 

b) prevenir e reprimir ações ambientais predatórias, apoiando as atividades decorrentes 

do exercício do poder de polícia administrativa de competência das Subprefeituras e da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, especialmente nas áreas de 

mananciais, conforme plano e programação conjuntamente estabelecidos; 

V - manter-se diligente em relação a grupos vulneráveis, tais como crianças, mulheres, 

idosos ou pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, protegendo-os contra atos de 

violência.  

 

• Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe – Masculino e Feminino: 

I - prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais, 

priorizando a segurança escolar; 

II - quando designado, exercer: 

a) a função de motorista de viatura e a de motociclista; 

b) funções internas nas unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana, bem como as 

de armeiro, rádio-operador, sentinela e encarregado de tráfego; 

III - realizar atividades preventivas voltadas à segurança de trânsito nas vias e 

logradouros;  

IV - quando designado para atuar na Inspetoria da Guarda Ambiental: 

a) participar das ações de proteção, orientação, educação e fiscalização do patrimônio 

ecológico e ambiental do Município de São Paulo, de forma comunitária e permanente, 

nas áreas de preservação ambiental e de mananciais; 

b) prevenir e reprimir ações predatórias, apoiando as ações decorrentes do exercício do 

poder de polícia administrativa de competência das Subprefeituras e da Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente, especialmente nas áreas de mananciais, 

conforme plano e programação conjuntamente estabelecidos.  

 

• Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe – Masculino e Feminino: 

I - prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais, 

priorizando a segurança escolar; 

II - quando designado, exercer: 
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a) funções administrativas auxiliares, de motorista de viatura, de motociclista, de 

encarregado de tráfego e de armeiro nas Unidades da Coordenadoria de Segurança 

Urbana, bem como outras afins; 

b) a função de rondante encarregado de viatura, considerando-se como tal o profissional 

da Guarda Civil Metropolitana responsável pela proteção e vigilância dos postos e 

equipamentos da Municipalidade e, eventualmente, dos postos de serviços onde haja o 

emprego de Guardas Civis Metropolitanos; 

c) a função de auxiliar e instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento de Guardas 

Civis Metropolitanos, ministrados pelo Centro de Formação em Segurança Urbana; 

III - realizar atividades preventivas voltadas à segurança de trânsito nas vias e 

logradouros; 

IV - quando designado para atuar na Inspetoria da Guarda Ambiental: 

a) participar das ações de proteção, orientação, educação e fiscalização do patrimônio 

ecológico e ambiental do Município de São Paulo, de forma comunitária e permanente, 

nas áreas de preservação ambiental e de mananciais; 

b) prevenir e reprimir ações predatórias, apoiando as atividades decorrentes do exercício 

do poder de polícia administrativa de competênc ia das Subprefeituras e da Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente, especialmente nas áreas de mananciais, 

conforme plano e programação conjuntamente estabelecidos; 

V - quando especialmente designado pela Superintendência de Fiscalização do 

Comércio Ambulante e Atividades Afins, lavrar as notificações, os autos de apreensão e 

as multas decorrentes das atividades fiscais previstas em lei.  

 

• Guarda Civil Metropolitano Classe Distinta – Masculino e Feminino: 

I - executar o serviço de ronda nas unidades, assim compreendida a atividade 

fiscalizatória exercida sobre seus subordinados, na área de sua atuação geográfica; 

II - fiscalizar a atuação dos Guardas Civis Metropolitanos nas unidades de trabalho 

adstritas à sua atuação profissional; 

III - inspecionar os Guardas Civis Metropolitanos sob sua subordinação, no que se à 

apresentação pessoal, correção de atitudes e uniforme; 

IV - levar ao conhecimento de seu superior hierárquico as eventuais irregularidades 

praticadas pelos integrantes do efetivo subordinado à sua atuação fiscalizatória; 

V - servir de ligação entre os Guardas Civis Metropolitanos e o Inspetor na busca de 

soluções para as demandas existentes; 
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VI - zelar pela disciplina do efetivo subordinado; 

VII - quando designado: 

a) exercer a função de auxiliar e instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento 

para Classe Distinta e Guarda Civil Metropolitano, ministrados pelo Centro de 

Formação em Segurança Urbana; 

b) prestar assistência às Unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana. 

 

• Inspetor – Masculino e Feminino: 

I - fiscalizar o fiel cumprimento das ordens emanadas; 

II - zelar pela disciplina do efetivo subordinado; 

III - supervisionar as rondas e missões desenvolvidas pela unidade de serviço; 

IV - executar a ronda oficial na área de sua circunscrição; 

V - fiscalizar o emprego e os cuidados com o armamento; 

VI - quando designado: 

a) substituir o Inspetor Regional em seus impedimentos legais; 

b) prestar assistência administrativa ou operacional ao Inspetor Regional, ao Inspetor de 

Agrupamento, ao Inspetor Superintendente, bem como ao Subcomandante e ao 

Comandante da Guarda Civil Metropolitana; 

c) prestar assistência às Unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana; 

d) elaborar a escala de serviço da Unidade e fiscalizar o seu cumprimento; 

e) exercer a função de instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento para Inspetor, 

Classe Distinta e Guarda Civil Metropolitano, ministrados pelo Centro de Formação em 

Segurança Urbana; 

f) zelar pela guarda e conservação dos bens patrimoniais móveis de sua unidade, 

adotando procedimentos que colaborem com a Unidade Orçamentária no respectivo 

controle, observada a legislação que rege a matéria.  

 

• Inspetor Regional – Masculino e Feminino: 

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas e operacionais da 

área de sua circunscrição; 

II - exercer a chefia da unidade para a qual for designado; 

III - cumprir e fiscalizar seus subordinados quanto ao cumprimento das ordens 

emanadas, a fim de garantir a boa qualidade e eficácia das missões exercidas pela 

Guarda Civil Metropolitana; 
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IV - realizar o planejamento e o controle das atividades exercidas nos órgãos municipais 

existentes na sua área de circunscrição, elaborando relatório ao superior hierárquico 

sobre as necessidades a serem supridas para o desempenho das missões; 

V - gerenciar o emprego do efetivo de acordo com as diretrizes fixadas pela 

Coordenadoria de Segurança Urbana; 

VI - zelar pelo bom relacionamento entre os órgãos municipais, estaduais e federais 

existentes na sua circunscrição; 

VII - zelar pela disciplina do efetivo subordinado; 

VIII - quando designado: 

a) substituir o Inspetor de Agrupamento em seus impedimentos legais; 

b) prestar assistência administrativa e operacional ao Inspetor de Agrupamento, ao 

Inspetor Superintendente, bem como ao Subcomandante e ao Comandante da Guarda 

Civil Metropolitana; 

c) prestar assistência às Unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana; 

d) exercer a função de instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento para Inspetor 

Regional, Inspetor, Classe Distinta e Guarda Civil Metropolitano, ministrados pelo 

Centro de Formação em Segurança Urbana.  

 

• Inspetor de Agrupamento – Masculino e Feminino: 

I - exercer a Chefia da Unidade para a qual for designado; 

II - cumprir e fiscalizar seus subordinados quanto ao cumprimento das ordens emanadas, 

a fim de garantir a boa qualidade e a eficácia das missões exercidas pela Guarda Civil 

Metropolitana; 

III - realizar, em conjunto com os inspetores subordinados, o planejamento e o controle 

das missões exercidas pela Guarda Civil Metropolitana na sua área de circunscrição; 

IV - manter informado seu superior imediato quanto ao desenvolvimento dos trabalhos 

realizados na sua área de circunscrição, bem como sobre as necessidades logísticas para 

o desempenho das atividades; 

V - zelar pela disciplina do efetivo subordinado; 

VI - quando designado: 

a) substituir o Inspetor Superintendente em seus impedimentos legais; 

b) prestar assistência ao Inspetor Superintendente, ao Subcomandante e ao Comandante 

da Guarda Civil Metropolitana; 

c) prestar assistência às Unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana; 
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d) exercer a função de instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento para Inspetor 

Regional, Inspetor, Classe Distinta e Guarda Civil Metropolitano, ministrados pelo 

Centro de Formação em Segurança Urbana.  

 

• Inspetor Superintendente – Masculino e Feminino: 

I - exercer a Chefia da Unidade para a qual for designado; 

II - cumprir e fiscalizar seus subordinados quanto ao cumprimento das ordens emanadas, 

a fim de garantir a boa qualidade e a eficácia das missões exercidas pela Guarda Civil 

Metropolitana; 

III - adotar as providências necessárias, inclusive mediante delegação de competência, a 

fim de realizar rigoroso controle do patrimônio da Guarda Civil Metropolitana; 

IV - elaborar, em conjunto com os Inspetores Chefes das demais Unidades da Guarda 

Civil Metropolitana, relatório ao Subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, 

informando as necessidades logísticas para o desempenho das missões da Guarda Civil 

Metropolitana; 

V - zelar pela disciplina do efetivo subordinado; 

VI - quando designado: 

a) substituir o Subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, em seus impedimentos 

legais; 

b) prestar assistência ao Subcomandante e ao Comandante da Guarda Civil 

Metropolitana; 

c) prestar assistência às Unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana; 

d) exercer a função de instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento para Inspetor 

Superintendente, Inspetor Regional, Inspetor, Classe Distinta e Guarda Civil 

Metropolitano, ministrados pelo Centro de Formação em Segurança Urbana; 

VII - designar e credenciar Guardas Civis Metropolitanos lotados na Superintendência 

de Fiscalização do Comércio Ambulante e Atividades Afins para proceder à lavratura 

das notificações, dos autos de apreensão e das multas decorrentes das atividades fiscais. 

 

• Subcomandante: 

I - assessorar o Comandante da Guarda Civil Metropolitana; 

II - zelar pela disciplina da Guarda Civil Metropolitana; 

III - cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Comandante da Guarda Civil 

Metropolitana; 
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IV - substituir, quando designado, o Comandante da Guarda Civil Metropolitana, em 

seus impedimentos legais.  

 

• Comandante: 

I - cumprir e fazer cumprir as ordens superiores; 

II - delegar competências aos Inspetores, observada a legislação em vigor, a fim de 

garantir a qualidade dos serviços prestados pela Guarda Civil Metropolitana; 

III - orientar a definição de metas e resultados para as atividades da Guarda Civil 

Metropolitana; 

IV - nortear a execução da avaliação de desempenho e dos resultados das atividades dos 

integrantes da Guarda Civil Metropolitana; 

V - realizar as movimentações do pessoal que compõe o efetivo da Instituição, 

objetivando a melhor conveniência do serviço; 

VI - assegurar a aplicabilidade dos princípios norteadores da disciplina e da hierarquia 

da Guarda Civil Metropolitana; 

VII - proceder à reclassificação do comportamento dos profissionais da Guarda Civil 

Metropolitana, nos termos do artigo 9º da Lei nº 13.530, de 14 de março de 2003; 

VIII - elaborar relatório anual de avaliação disciplinar do efetivo que compõe a Guarda 

Civil Metropolitana, propondo ao Coordenador de Segurança Urbana as medidas 

saneatórias julgadas pertinentes na busca da excelência dos serviços; 

IX - conferir elogios e condecorações aos integrantes da Guarda Civil Metropolitana, em 

reconhecimento aos bons serviços e atos meritórios. 

As atribuições dos cargos de Inspetor Chefe Superintendente, Inspetor Chefe de 

Agrupamento e Inspetor Chefe Regional, de livre provimento em comissão pelo Prefeito, 

correspondem, respectivamente, às atribuições previstas para os cargos de Inspetor 

Superintendente, Inspetor de Agrupamento e Inspetor Regional.  

 

 

2.1.5 Sistema digital de segurança da GCM 

 

O Sistema Digital de Segurança da GCM, em funcionamento desde fevereiro de 

2007, está localizado provisoriamente na Sede da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, 

situada à Rua Treze de Maio, 1563, no Bairro da Bela Vista. Está em andamento um projeto 
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de implementação do sistema. Para tanto está sendo preparado um novo prédio, situado na 

Rua General Couto de Magalhães, 444, Nova Luz, que abarcará o Comando da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo e o Sistema Digital de Segurança da GCM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Equipe monitorando as imagens. 
Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 

 

Por meio do Sistema Digital de Segurança da GCM, os Guardas Civis 

Metropolitanos assistem diuturnamente os 94 (noventa e quatro) logradouros na Cidade de 

São Paulo, nos seguintes locais: Centro Novo, Centro Histórico, Anhangabaú, Nova Luz e 

Região da 25 de Março. As informações geradas a partir das imagens captadas pelos Guardas 

Civis Metropolitanos nos monitores do referido Sistema, segundo índices divulgados pela 

Polícia Militar de São Paulo, têm contribuído ativamente para a diminuição da violênc ia e da 

criminalidade na região central da Cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Equipe compilando as imagens. 
Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 

 

As informações disponibilizadas no site da Prefeitura de São Paulo também 

divulgaram resultados, ressaltando que as informações geradas a partir das imagens captadas 

pelos monitores do novo sistema têm contribuído ativamente nas medidas de prevenção que 

objetivam a diminuição da violência e da criminalidade na região central da Cidade de São 

Paulo. O monitoramento desses logradouros é efetuado por 35 (trinta e cinco) câmeras, e as 
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informações obtidas muitas vezes têm sido repassadas para as organizações policiais do 

Estado e da União, colaborando para as atividades daqueles organismos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14 – Monitoramento dos logradouros 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Equipe da radiocomunicação transmitindo as informações. 

Fonte: Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (2007). 
 

Fruto de parceria entre o Poder Público (Prefeitura do Município de São Paulo e 

Governo do Estado de São Paulo) e a Iniciativa Privada (Banco Nacional de Desenvolvimento 

e TELEFÔNICA de São Paulo), as 35 (trinta e cinco) câmeras instaladas alimentam o Sistema 

Digital de Segurança da GCM, cujas imagens recebidas pelos seis monitores de plasma de 42 

(quarenta e duas) polegadas e 14 (quatorze) monitores de 17 (dezessete) polegadas são 

acompanhadas por 31 (trinta e um) profissionais operando ininterruptamente.  

Os equipamentos têm capacidade para abrir até 16 (dezesseis) quadros de imagens 

gerados pelos 35 (trinta e cinco) equipamentos. A capacidade de visualização desses 
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equipamentos, que giram 360 graus sobre seu próprio eixo, permite identificar a placa de um 

carro a 1 Km de distância. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM tem sido utilizado para monitorar os 

logradouros em busca de imagens de infrações e delitos, acompanhando as ações dos 

marginais, o que, antigamente, não era possível. Uma vez visualizada a ação, o Guarda Civil 

Metropolitano, que executa a atividade de visualização das imagens, transmite as informações 

por meio do sistema de radiocomunicação, aciona a viatura da GCM mais próxima do local 

do evento e, em atuação conjunta com a Polícia Militar, prosseguem na ação de detenção dos 

criminosos. 

Segundo o idealizador do sistema, Inspetor Ewander Simão de Almeida, em 

entrevista disponibilizada no site da prefeitura, o Sistema Digital de Segurança da GCM, até o 

presente momento, tem sido considerado o melhor investimento em tecnologia para o apoio 

ao serviço de segurança urbana já registrado na Guarda Civil Metropolitana. 

As estatísticas apresentadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre o 

índice de criminalidade no Centro da Cidade de São Paulo demonstram que nos primeiros seis 

meses de operação, 700 (setecentas) ocorrências foram registradas e o índice de criminalidade 

caiu 15% nas regiões monitoradas pelas câmeras. 

Nos primeiros 150 dias de operação, foram efetuadas 35 (trinta e cinco) prisões em 

flagrante. Outra vantagem do sistema é que as imagens captadas servem como provas nos 

inquéritos policiais. 

Com a divulgação do índice de criminalidade, em agosto de 2007, a Coordenadoria 

de Segurança Urbana procedeu à autuação de processo para a instalação de mais 64 (sessenta 

e quatro) novas câmeras, totalizando assim 99 (noventa e nove) equipamentos de 

monitoramento. 

Realizada a caracterização da Guarda Civil Metropolitana, apresenta-se a seguir a 

pesquisa empírica. 
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2.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

Foram feitos, de início, contatos pessoais com a administração superior, onde se 

obteve autorização para a realização da pesquisa de campo e foram assinados os Termos de 

Consentimentos Livre e Esclarecidos – TCLE para o desenvolvimento do estudo dentro da 

organização. 

Para a realização das entrevistas foram selecionados, entre os integrantes da 

Coordenadoria de Segurança Urbana, Gestores e Guardas Civis Metropolitanos. Os critérios 

utilizados para seleção dos entrevistados foram os seguintes: 

1. ser integrante do quadro da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo; 

2. ser integrante do quadro de Chefia da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo pelo 

período mínimo de cinco anos; 

3. ter envolvimento no mínimo em uma das seguintes atividades (idealização do 

sistema – aquisições para o sistema- implantação do sistema – gerenciamento do 

sistema – gerenciamento das equipes envolvidas na operacionalização do sistema – 

operacionalização do sistema); 

Para a seleção dos entrevistados, foi concedido, à pesquisadora, pela Supervisão 

Geral de Administração e Finanças, da Coordenadoria de Segurança Urbana, um relatório do 

quadro de integrantes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, contendo dados 

necessários ao atendimento dos critérios de seleção. 

Foram selecionados oito integrantes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo que 

conhecem o Sistema Digital de Segurança da GCM tendo em vista a participação dos mesmos 

na idealização, implantação e operacionalização do sistema.   

 

 

2.2.1 Formas de abordagem e tipo de pesquisa 

 

A pesquisa, como citado anteriormente, classificada como qualitativa teve um caráter 

descritivo. Para tanto o delineamento metodológico do estudo se constituiu de pesquisas 

bibliográfica e documental, bem como pesquisa de campo constituída de entrevistas e 

observação direta. A pesquisa fo i desenvolvida em quatro etapas, sendo elas: 

• 1ª Etapa - pesquisa bibliográfica. 

• 2ª Etapa – pesquisa documental. 
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• 3ª Etapa – entrevistas com dois grupos distintos de sujeitos. 

• 4ª Etapa - observação direta.  

A investigação bibliográfica foi realizada a partir de autores que abordam o tema 

sobre a violência e a segurança da população, a gestão de pessoas e as TICs nos organismos 

de segurança.  

A pesquisa documental compreendeu documentos, leis, projetos, relatórios, mapas e 

todos aqueles que contribuíram com informações relativas à implementação do Sistema 

Digital de Segurança da GCM e, respectivamente, ao gerenciamento das equipes que 

operacionalizam o mesmo apresentados no item anterior onde se caracterizou a GCM. 

As pesquisas bibliográfica e documental tiveram a finalidade de mapear dados de 

natureza científica, técnica, histórica, legal e estatística explorando temas como a violência e a 

criminalidade, a segurança do cidadão, a gestão das pessoas e das TICs nas organizações e 

dados sobre o Sistema Digital de Segurança da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – 

GCM/SP; o processo de desenvolvimento do gestor; as inter-relações entre os órgãos e 

autoridades no processo de TICs da GCM/SP e a integração de sistema de informação e 

comunicação entre os órgãos de Segurança Pública; 

Na pesquisa de campo, os dados primários foram obtidos in loco na Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo. Foram realizadas as entrevistas, após serem definidas as datas, 

ouviu-se dois grupos de sujeitos: um deles constituído de Gestores - Inspetor Chefe Regional, 

Inspetor Regional e Classe Distinta e o outro constituído de Guardas Civis Metropolitanos – 

Classe I, II e III (ver figuras 18 e 19, p. 97).  

Para a realização da observação direta o local selecionado foi a própria sede do 

Comando da GCM, mais especificamente na observação do funcionamento do Sistema 

Digital da GCM e na atuação dos integrantes que a operacionalizam. Na observação direta, 

em data previamente agendada, foram observados os integrantes das equipes no 

acompanhamento e operacionalização das imagens exibidas nos monitores e na transmissão 

das informações, utilizou-se um diário de campo para as anotações das observações. 

A principal finalidade da observação direta foi colher os dados que auxiliaram na 

sistematização do Sistema Digital de Segurança da GCM, para identificar o processo de 

desenvolvimento do gestor, para explicitar as inter-relações entre os órgãos e autoridades no 

processo de TICs da GCM/SP e para conhecer a integração de sistema de informação e 

comunicação entre os órgãos de Segurança Pública. Esta modalidade de fonte de informações 

foi escolhida por ter a capacidade de fornecer evidências adicionais sobre os tópicos que se 

pretende estudar. 
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A figura 16 foi elaborada com o objetivo de apresentar didaticamente a estratégia da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Figura 16: Estratégia da Pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.2.2 Procedimentos e instrumentos utilizados na pesquisa de campo 

 

Na pesquisa de campo os dados foram obtidos a partir de entrevistas e observações 

diretas. As entrevistas foram conduzidas a partir de dois roteiros2 previamente elaborados 

(Apêndices A e D), sendo um para as entrevistas com os Gestores e um para as entrevistas 

com os Guardas Civis Metropolitanos, que serviram como balizadores, no sentido de obter 

respostas aos objetivos do estudo. 

Para coleta dos dados obtidos nas entrevistas utilizou-se um gravador, o que permitiu 

a reconstrução total da fala dos entrevistados, respeitando, assim, a oralidade dos sujeitos de 

forma íntegra e integral. As entrevistas foram direcionadas por roteiros base, elaborados a 

partir da revisão teórica e das questões de pesquisa. 

Outra caracterização da entrevista como importante estratégia de coleta de dados é 

apresentada por Lakatos e Marconi (1987). As autoras caracterizam a entrevista como sendo 

uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, 

verbalmente, a informação necessária. Para Yin (2006), a entrevista é uma das mais 

importantes fontes de informações para um estudo de caso. Ela pode ser conduzida de forma 

espontânea, pois, desta forma, o entrevistador pode tanto indagar o respondente quanto pedir a 

opinião dele sobre determinados eventos. Em algumas situações, é permitido, até mesmo, 

pedir que o entrevistado apresente suas próprias interpretações de certos acontecimentos e 

usar essas proposições como base para uma nova pesquisa. O respondente também pode 

sugerir outras pessoas para serem entrevistadas, além de outras fontes de evidências. 

Outros autores salientam a importância da entrevista como técnica de pesquisa 

qualitativa: “Positivamente, este tipo de entrevista nos permite, por meio de um discurso, que 

é o modo como naturalmente as pessoas pensam; o acesso a dados da realidade, de caráter 

subjetivo, isto é, idéias, crenças, maneias de pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de 

atuar...” (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2003, p. 17) 

A escolha por questões abertas foi pertinente, pois, o roteiro, durante e no final de 

algumas entrevistas, pôde ser alterado. Em algumas vezes, para uma única pergunta houve 

respostas para outras que não tinham sido perguntadas. Ainda, como previsto, proporcionou 

aos entrevistados a liberdade e as condições para responder abertamente, apontando suas 

opiniões e até apresentando suas próprias interpretações sobre o uso das TICs no campo 

operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 

                                                 
2  Os roteiros estão disponíveis nos apêndices A e D consecutivamente. 
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Segundo Godoy (1995 b), a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo deve 

permitir que o pesquisador verifique a pertinência das questões e das percepções que 

gradativamente vai refinando com o propósito não apenas de descrever, mas, de levantar 

informações, explicações e interpretações teóricas sobre o que está acontecendo nas 

organizações em estudo. 

As entrevistas gravadas e transcritas literalmente foram objetos de análise e o 

procedimento de leitura foi dividido por sujeitos de pesquisa, sendo: Grupo I – composto por 

Gestores e Grupo II – composto por Guardas Civis Metropolitanos, com vista a escutar os 

autores envolvidos no processo sob o olhar de quem gesta (gestão) e sob o olhar de quem 

operacionaliza as tecnologias. 

Inicialmente foram realizadas as entrevistas com os dois grupos de sujeitos em 

momentos distintos utilizando-se um roteiro específico, previamente elaborado, para cada 

grupo de sujeitos. 

Os participantes – sujeitos da pesquisa – foram informados sobre os objetivos do 

estudo, sobre o sigilo, sobre o tempo provável da entrevista e sobre a liberdade de participar 

ou não da pesquisa. 

Os entrevistados foram orientados, antes de iniciar a coleta de informações, sobre o 

porquê da realização da entrevista, da escolha do entrevistado, da solicitação da gravação e 

sobre resguardar eticamente a identidade do informante.  

Receberam esclarecimentos de que as respostas das entrevistas compõem parte 

exclusivamente da pesquisa, por meio de estudo de caso, que visa a contribuir para a análise 

do uso das TICs no campo operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo - 

sistematizar a experiência do Sistema Digital de Segurança da Guarda Civil Metropolitana de 

São Paulo – GCM/SP; identificar o processo de desenvolvimento do gestor; explicitar as 

inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da GCM/SP e conhecer a 

integração de sistema de informação e comunicação entre os órgãos de Segurança Pública. 

Para a realização das entrevistas, foi disponibilizada uma sala no 4º andar do prédio 

da Coordenadoria de Segurança Urbana localizado à Rua Augusta, nº 435 – Consolação – São 

Paulo, onde funcionam a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana e a Supervisão 

Geral de Administração e Finanças.  

A realização das entrevistas caracterizou uma importante estratégia para a coleta de 

dados. Ela permite conhecer a subjetividade humana. “A entrevista expressa realidades, 

sentimentos e cumplicidades que um instrumento com respostas estandardizadas poderia 

ocultar”. (ZAGO; CARVALHO; VILELA, 2003, p. 301). A entrevista foi uma das técnicas, 
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que se impetrou nesta pesquisa, para a coleta de dados, que mais auxiliou a atingir os 

objetivos específicos. 

Os dados coletados receberam tratamento analítico por meio de um procedimento 

próprio de análise, descrito a seguir, construído para a presente pesquisa.  

 

 

2.2.3 Tratamento dos dados primários 

 

O modo de tratamento dos relatos foi inspirado nas pesquisas realizadas por Lefèvre 

e Lefèvre (2003) - Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. É uma técnica da Pesquisa 

Qualitativa, desenvolvida pelos professores Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti 

Lefèvre, da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito 

Coletivo, uma instituição privada criada em 2005 por pesquisadores provenientes da USP. 

Segundo o Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo (2008) a técnica do 

DSC consiste em analisar relatos provenientes de questões abertas, agrupando os estratos dos 

relatos de sentido semelhante em discursos-sintese redigidos na primeira pessoa do singular, 

como se uma coletividade estivesse falando. A técnica pode ser usada em todo tipo de 

pesquisa com questões abertas, com qualquer tema, qualquer assunto. Para a análise dos 

relatos, utilizando-se da técnica do DSC, as perguntas idealmente devem ser gravadas em 

meio eletrônico ou todas respondidas no papel. É uma técnica de análise que se presta muito 

bem quando o número de entrevistados não é muito extenso. 

Para a presente pesquisa adaptou-se a técnica preservando-se a discursividade do 

sujeito entrevistado em todas as etapas da pesquisa, desde a elaboração do roteiro de 

perguntas, passando pela coleta e tratamento dos dados, a transcrição dos dados, seleção das 

expressões-chave e idéias centrais, elaboração dos relatos até a apresentação dos resultados.  

A leitura da literatura em diálogo com os dados colhido na pesquisa de campo 

permitiram criar categorias de análise (materiais necessários para a criação das mesmas), 

sendo elas: 

1 a gestão das pessoas mediadas pela implantação das TICs; 

2 os sistemas de informação e comunicação entre os organismos de Segurança Pública; 

3 a percepção dos sujeitos acerca das inter-relações das organizações de Segurança 

Pública.  
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Antes de iniciar as transcrições dos relatos, tantos das entrevistas com os gestores 

quanto com a dos Guardas Civis Metropolitanos, as fitas gravadas durante as entrevistas 

foram ouvidas atentamente várias vezes, após tanto as perguntas quanto as respostas foram 

digitados em textos. 

O processo e transcrição literal do material colhido, tanto do Grupo I como do Grupo 

II, procedeu-se na íntegra compilando as perguntas e as respostas relativas às entrevistas com 

cada um dos sujeitos entrevistados. Tanto as perguntas quanto as respostas foram digitadas na 

íntegra. Após a transcrição literal, foram eliminadas as perguntas, ficando um texto corrido 

com as respostas. Para a elaboração dos relatos partiu-se das respostas em estado bruto, ou 

seja, ouviu-se as fitas e realizou-se a transcrição de todo o teor das entrevistas digitando tudo 

o que foi gravado – perguntas e respostas.  

Depois da transcrição das oito entrevistas utilizou-se à forma de seleção das 

expressões-chave contidas nas respostas e as idéias centrais de cada sujeito, ou seja, foram 

selecionadas (grifadas) expressões-chave e as idéias centrais, unindo-as em um único texto. O 

material de cada entrevista, neste momento, foi analisado individualmente. 

Foram efetuadas leituras reflexivas em cada um dos textos corridos buscando 

identificar as unidades da fala dos sujeitos que convergiam com as categorias de análise em 

cada grupo.  

Os relatos transcritos foram submetidos a um trabalho analítico inicial de 

decomposição, comparação, que consistiu em se utilizar a seleção das expressões chaves 

idéias centrais presentes nas respostas de cada sujeito. A partir dos relatos dos sujeitos 

construí-se um texto único respeitando-se a sua própria fala e a seqüência em que ocorreu a 

entrevista. 

Idéia central, segundo Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2003), é entendida como as 

afirmações que permitem traduzir o essencial dos relatos (respostas) explicitados pelos 

sujeitos durante as entrevistas. 

Expressões-chave, segundo os mesmos autores supracitados, são constituídas por 

transcrições literais de partes das respostas, que permitem o resgate do essencial do conteúdo 

discursivo dos segmentos em que se dividem os relatos. 

Para os autores, tradicionalmente, a forma utilizada para tratar relatos provenientes 

de questões abertas de pesquisa consiste na leitura das respostas e na identificação de uma 

palavra, um conceito, uma expressão que revele a essência do sentido da reposta. 

Após a transcrição literal dos dados, foram efetuadas leituras reflexivas em cada 

resposta dada pelos entrevistados (várias vezes) permitindo assim a familiarização com os 
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dados evidenciando em seguida, em negrito, as expressões-chave e as idéias centrais.  Em 

seguida partiu-se para a seleção das expressões-chave e das idéias centrais de cada sujeito 

entrevistado listando-as à cada categoria de análise relacionada. Nessa fase da análise 

objetivou-se identificar as unidades da fala do sujeito que convergiram para cada categoria de 

análise. Procurou-se cuidar para que as expressões-chave e idéias centrais selecionadas 

convergissem, rigorosamente, as categorias de análise. 

O processo de construção das falas (agregando as expressões-chave e as idéias 

centrais discursivamente) em relatos individuais e separados por categorias de análise 

permitiu o resgate do essencial do conteúdo das respostas dadas por cada sujeito entrevistado. 

A seguir foram realizadas comparações entre os relatos individuais e selecionadas as 

expressões-chave e as idéias centrais semelhantes e agregando-as em um relato. Nesta fase os 

relatos relativos a cada categoria de análise, de todos os sujeitos entrevistados, foram reunidos 

gerando dois relatos distintos, um relato somatório das entrevistas com os Gestores e um 

relato somatório das entrevistas com os Guardas Civis Metropolitanos. 

Então na etapa seguinte, organizou-se o relato único, que consistiu na transformação 

e redução dos dois relatos (Grupo I e Grupo II). Trata-se da compilação, ou seja, um 

encadeamento das idéias centrais de todos os sujeitos, como se houvesse apenas um 

entrevistado expondo as idéias, como portador de um discurso-síntese de todos os 

entrevistados. É o discurso de todos, representado em um único discurso chamado de Relato 

Único. 

Por fim, elaborou-se uma reflexão acerca dos relatos, que consistiu no entendimento 

dos resultados. 

A presente metodologia de análise foi utilizada de forma que se recuperasse a fala do 

sujeito, na íntegra, para melhor compreensão do seu significado e para, posteriormente, incluir 

as falas em um único discurso, ou seja, o que todos os sujeitos referiram sobre cada categoria 

de análise, trazendo uma carga informativa importante para responder aos objetivos desta 

pesquisa. 

É importante enfatizar que, em momento algum da análise, foi introduzida qualquer 

idéia que não seja aquela expressada pelos sujeitos entrevistados, simplesmente ocorreu a 

somatória dos trechos importantes (expressões-chave e idéias centrais) correspondente as 03 

(três) categorias de análise. 

Para melhor entendimento do procedimento metodológico elaborou-se a figura 17, 

para a representatividade do processamento da análise.  
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Figura 17 – Análise dos relatos 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Os sujeitos do Grupo I, total de quatro gestores, sendo um Inspetor Regional, um 

Inspetor Chefe Regional e dois Classes Distintas, que foram devidamente entrevistados, são 

discriminados na figura 18. Cabe mencionar que as siglas utilizadas na figura, caracterizando 

o cargo do Gestor, também, são os mesmos adotados pela Organização (GCM/SP).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18– Grupo I de sujeitos entrevistados. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

 

A Figura 19 caracteriza os sujeitos do Grupo II, total de quatro Guardas Civis 

Metropolitanos, sendo dois Guardas Civis Metropolitanos da 1ª Classe, dois da 2ª Classe, que 

foram devidamente entrevistados.  
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Figura 19 – Grupo II de sujeitos entrevistados. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

O objetivo das entrevistas com os Gestores e Guardas Civis Metropolitanos da 

GCM/SP foi, em consonância com as demais etapas da pesquisa, identificar o processo de 

desenvolvimento do gestor; explicitar as inter-relações entre os órgãos e autoridades no 

processo de TICs da GCM/SP e conhecer o nível de importância da integração de sistemas de 

informação e comunicação entre os órgãos de Segurança Pública. 

Todas as transcrições e relatórios preliminares, gerados a partir da análise minuciosa 

das respostas das entrevistas, estão discriminados nos Apêndices B, C, E e F sendo eles: relato 

individual das falas dos sujeitos do Grupo I, relato somatório das falas dos sujeitos do Grupo 

I, relato individual das falas dos sujeitos do Grupo II, relato somatório das falas dos sujeitos 

do Grupo II. 

Os resultados da pesquisa de campo, tanto das entrevistas quanto das observações 

diretas serão apresentados no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

3 RELATOS RESULTANTES DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Depois de concluída todas as etapas da pesquisa de campo, apresenta-se neste item o 

Relato Único – resultado da análise das oito entrevistas de acordo com o processo 

metodológico cuja representatividade está exposto na figura 17 p. 96 e o Relato das 

Observações Diretas. 

É importante ressaltar que a metodologia de análise permitiu uma forma de não se 

perder a fala dos sujeitos ao longo do trabalho, pois ao mesmo tempo em que se fragmentava 

essa fala em expressões-chave e idéias centrais para melhor compreensão do seu significado, 

posteriormente incluiu-se essa fala no relato único apresentado a seguir. 

 

 

3.1 RELATO ÚNICO DAS ENTREVISTAS 

 

Em relação ao novo perfil do gestor, a visão agora é ampliada, voltada à capacitação 

dos Guardas Civis Metropolitanos para estarem mais bem informados para que tomem 

decisões práticas e sem ferir outras pessoas. Houve um impacto no processo de gestão de 

pessoas. Procedeu a um processo de capacitação das pessoas envolvidas na operacionalização 

deste novo sistema tanto do lado gerencial como do operacional. Os gerentes receberam 

treinamentos, objetivando a profissionalização de gestão a partir do uso das TICs.  

Para trabalhar no Sistema Digital de Segurança da GCM, foram disponibilizadas 

equipes especializadas na área de radiocomunicação e telecomunicação. 

Um das novas iniciativas foi empregar os profissionais da GCM que, por algum 

motivo, tiveram acidente em serviço e estão incapacitados de trabalhar na rua. Então, a 

experiência desse pessoal foi aproveitada para trabalhar no monitoramento, observando os 

eventos transmitidos pelas câmeras.  

Nas outras áreas do Sistema Digital de Segurança da GCM, as equipes dispostas 

também contam com pessoal especializado. As equipes contam com especialistas nas áreas de 

radiocomunicação e telecomunicação. A perspectiva é que ocorram mudanças radicais na 

gestão de equipes, agregando controle aprimorado, confiabilidade da ferramenta, rapidez nas 

ações e apoios prestados. 
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As novas ferramentas exigem treinamento dos Gestores, profissionais capacitados, 

aprimoramento dos conhecimentos e especialização das equipes envolvidas com as TICs nas 

áreas de desenvolvimento de projetos, de sistemas de banco de dados, de redes de 

computadores, na administração de sistemas em rede e na administração de bancos de dados.  

Os responsáveis estão se esforçando para prover a implementação da integração dos 

sistemas entre as estruturas de Segurança Pública, objetivando, com a integração de sistemas, 

atender realmente ao cidadão. Com o novo Sistema Digital de Segurança da GCM, os 

Gestores, agora, têm subsídios e mais facilidade para a orientação dos GCMs sobre seu 

comando; identificam o local onde está ocorrendo um delito ou eminência de um crime, 

direcionam e orientam os GCMs com ordens claras para a respectiva atuação na abordagem.  

Quanto às inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da 

GCM/SP, o compartilhamento se dá em nível de Segurança Pública com o COPOM da 

Polícia Militar. A Polícia Militar, depois da implantação do Sistema Digital de Segurança da 

GCM, da instalação das câmeras, ela também já deu o “pontapé” de estar montando a sua 

central com cem câmeras e elas estão recebendo as imagens. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM está sendo considerado, até por autoridades 

internacionais, uma ferramenta atual e que promove um bom nível de compartilhamento e 

integração de informações entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança Pública de 

São Paulo.  

O Sistema Digital de Segurança da GCM, até o presente momento, tem sido 

considerado o melhor investimento em tecnologia para o apoio ao serviço de segurança 

urbana já registrado na Guarda Civil Metropolitana. 

Quando há algum evento, que é da competência da Segurança Pública há uma 

interação entre a Guarda Civil Metropolitana e o COPOM da Polícia Militar, com telefone 

ponto a ponto o diálogo e transmissão de informações é direto. Há também a liberação de 

imagens para acompanhamento e solução do evento. São realizadas reuniões, entre os órgãos, 

justamente nas fases de definições dos projetos e procedimentos. 

O caminho trilhado realmente está de acordo com aqueles que estão procedendo, 

inclusive a parte que envolve a manutenção de equipamentos, super agrupamento de câmeras 

em determinados pontos; quer dizer que toda a ótica de visualização da parte de distribuição 

de logística está indo ao encontro daquilo que inicialmente a Guarda Civil Metropolitana 

propôs. 

O projeto é abrangente; prevê completa integração entre a Guarda Civil 

Metropolitana e a Polícia Militar do estado de São Paulo entre centrais. A maior parte das 
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informações transita no ambiente interno e é tratada devidamente quando encaminhada aos 

mais diversos órgãos aos quais prestamos serviço.  

A interoperabilidade traz atendimento a um foco comum, melhor uso dos meios, 

respostas padronizadas e afinadas entre os órgãos. 

É cedo para fazer uma avaliação final do nível de compartilhamento e integração de 

informações e do real uso do sistema entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança 

Pública de São Paulo promovido pelo Sistema Digital de Segurança da GCM. Até o presente 

momento, o grau de integração é considerado satisfatório ; é uma forma de atendimento às 

necessidades da população, bem como, uma nova realidade na interação entre os órgãos 

ligados à Segurança Pública.  

O Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe melhorias para a operacionalização 

dos GCMs, com velocidade na transmissão das informações e na identificação em tempo real 

do local onde ocorre um delito, emergência ou um crime. O Guarda Civil Metropolitano terá a 

correta avaliação e a devida orientação para a sua respectiva atuação na abordagem. Os 

computadores disponíveis na organização são considerados como de tecnologia de ponta. As 

TICs disponíveis na organização são suficientes para a execução das atividades com 

eficiência, mas falta eficácia. 

As TICs não estão totalmente implantadas em todas as Unidades das cinco regiões 

que a GCM atua em São Paulo. Em regiões extremas, há precariedade na chegada das 

informações e nas interpretações das informações entre as Unidades da GCM. Mas verifica-se 

um processo de melhoria para a efetiva comunicação, permitindo diferentes unidades de dois 

ou mais diferentes órgãos interagirem com outros para intercâmbio de informações de acordo 

com uma metodologia definida, de modo a alcançar resultados previsíveis e/ou esperados. 

A interoperabilidade da atividade da GCM com os outros órgãos da Segurança 

Pública já é um assunto questionado pelos juristas; enquanto não houver uma troca de 

informações entre as polícias, as organizações de segurança nunca terão efetividade completa 

de ação e prevenção.  

Hoje, com esse planejamento, o Sistema Digital de Segurança da GCM, é possível 

fazer e estabelecer contatos com outros órgãos. Contatos justamente para trabalhar de forma 

conjunta, trocando as informações, compartilhando as informações de imagens, enfim, 

cooperando no aspecto de serviço público. 

A aproximação dos órgãos de Segurança Pública poderá oferecer maior cobertura nas 

áreas de atuação. A integração de sistemas de informações e comunicação entre os 
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organismos de Segurança Pública é de suma importância, quando há o entendimento de que o 

objetivo da cooperação enseja benefícios à população. 

Sem uma ação coordenada e coesa, os órgãos de Segurança Pública correm o sério 

risco de serem ineficazes em seus atendimentos. A ação conjunta propicia atuações cirúrgicas. 

Esses procedimentos não passam desapercebidos pela população, aumentando a sensação de 

segurança. São procedimentos importantes na promoção da agilidade das transmissões de 

dados e informações, na agilidade às ocorrências e investigações, clareza nas informações, 

melhor aproveitamento dos meios empregados, oportunidades de interação entre os órgãos de 

segurança e qualidade de primeiro mundo. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM é uma ferramenta atual e ativa na 

identificação, no planejamento e na distribuição das formas de atuações do GCM.  

Com a integração das informações, por meio das entidades ou órgãos envolvidos na 

Segurança Pública, acredita-se que tudo caminhará para uma exata medida de intervenção nas 

ações em que o GCM estiver envolvido. Considera-se imprescindível o compartilhamento de 

informações de Segurança Pública entre os órgãos e o Sistema Digital de Segurança da GCM 

como uma ferramenta capaz de apresentar em tempo real as informações e imagens dos 

acontecimentos. 

A integração pode trazer muitos benefícios para os órgãos e para a estrutura de 

Segurança Pública de São Paulo, pois os órgãos estarão demonstrando por meio de dados, 

mapas etc., todos os diversos tipos de enquadramento para uma determinada região, sendo de 

cunho social, policial ou não. O Sistema Digital de Segurança da GCM é a mais atual e 

melhor ferramenta de atuação no que se refere à segurança da população. 

É certo que as equipes que atuam na operacionalização e nas áreas monitoradas 

receberam e recebem treinamentos especializados; porém, no processo de desenvolvimento do 

novo perfil do Gestor para atender o Sistema Digital de Segurança da GCM, considera-se a 

falta de pessoal especializado e ausência de um líder para o projeto.  

É preciso reconhecimento do trabalho da Coordenadoria de Segurança Urbana, bem 

como respeito e valorização dos respectivos profissionais dessas áreas. 

É reconhecido que o Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe melhorias para a 

operacionalização das atividades dos Guardas Civis Metropolitanos; por exemplo: agilidade 

no atendimento às ocorrências, maior visualização para fiscalização do comércio irregular 

ambulante. 

Quanto às inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da 

GCM/SP, o compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos de 
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Segurança Pública é essencial. Todas as forças de segurança deveriam ser integradas para 

ajudar na prevenção e socorro necessários. 

A organização dispõe de infra-estrutura tecnológica de comunicação e informação. 

Possui infra-estrutura interna de comunicação de dados (redes internas).  

A organização, em sua rotina diária de trabalho, necessita obter dados e informações 

de Segurança Pública originados em diferentes órgãos. Há fatores que atuam ou podem atuar 

como barreiras para o alcance da integração dos sistemas de informações e comunicações 

entre os órgãos de Segurança Pública de São Paulo, sendo: verbas insuficientes, questões 

políticas, falta de pessoal especializado, falta de confiança entre os órgãos, questões 

tecnológicas, ausência de um líder para o projeto, ausência de uma estrutura de governo forte 

que patrocine, apoio e controle do projeto, segurança das informações, questões culturais, 

(risco de exposição da instituição) e, principalmente, disputa de poder entre os órgãos. 

Em algumas áreas da organização (unidades da GCM) ainda não há a 

disponibilização total das informações, com a qualidade e oportunidade necessárias. A 

integração é mínima, deixando a desejar em diversos aspectos relacionados à Segurança 

Pública. A falta de pessoal especializado, a ausência de interligação entre as unidades e entre 

outros órgãos, a falta de bancos de dados integrados prejudicam a operacionalização do 

trabalho.  

O Sistema Digital de Segurança da GCM, atualmente, já está sendo acessado por 

outros órgãos da Segurança Pública como a SSP, por meio da Polícia Militar, da CET etc., 

assim, é certa a melhoria na operacionalização da Guarda Civil Metropolitana, pois, com a 

velocidade da informação e da identificação do local onde ocorre um delito, emergência ou 

um crime, o GCM terá a correta avaliação e a devida orientação para a sua respectiva atuação 

na abordagem.  

A promoção do nível de compartilhamento e integração de informações entre os 

órgãos que compõem a estrutura de Segurança Pública de São Paulo é fundamental para o 

desenvolvimento das atividades da organização, na medida em que as informações são 

disponibilizadas sempre que solicitado. Quem trabalha na ponta da linha da atividade 

operacional obtém os dados e informações que necessita; desta forma, são instruídos e as 

demandas estão diretamente ligadas na ocasião a uma determinada ocorrência. 

Quando é visualizado pelo Sistema de Digital de Segurança da GCM algo irregular 

nas telas das câmeras de monitoramento, a imagem e uma mensagem são enviadas à sala 

rádio que aciona o Inspetor para avaliar a necessidade ou não de envio de viaturas / GCMs ao 

local. 
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A integração de sistemas de informação e comunicação entre os órgãos de Segurança 

Pública, hoje promovida pelo Sistema Digital de Segurança da GCM, é importante para a 

organização e para ajudar na prevenção e socorro necessários. A integração das organizações 

traz melhorias tanto para a corporação quanto para a comunidade. 

O compartilhamento das informações entre os órgãos de Segurança Pública é 

realizado por meio das diversas formas de Comunicação Digital da GCM, a partir das 

instalações das 35 (trinta e cinco) primeiras câmeras. O compartilhamento de informações de 

Segurança Pública entre os órgãos da estrutura é importante, também, porque promove 

efetividade no combate ao crime, facilitação das estratégias, agilidade e confiabilidade nos 

processos, integração e harmonia nas operações policiais. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM é uma ferramenta mais atual e ativa na 

identificação das ocorrências, e as informações dão suporte ao planejamento da distribuição 

das tarefas e formas de atuação do Guarda Civil Metropolitano frente ao evento.  

A integração dos sistemas de informações entre os órgãos de Segurança Pública de 

São Paulo, por meio do Sistema Digital de Segurança da GCM, é a melhor e a mais eficaz 

ferramenta, com a velocidade real do acontecimento. Promove uma exata medida de 

intervenção nas ações em que tiver envolvido o GCM. A integração pode trazer muitos 

benefícios para os órgãos e para a estrutura de Segurança Pública de São Paulo, pois os órgãos 

estarão demonstrando, por meio de dados, mapas etc. todos os diversos tipos de 

enquadramento para uma determinada região, podendo ser de cunho social, policial ou não. 

O sistema trouxe aos organismos e integrantes da corporação agilidade e melhorias 

no processo de comunicação, melhorias nos processos da administração dos serviços, 

formação de uma rede de informações, facilitando respostas para os problemas operacionais 

do dia-a-dia. Facilitou a prestação do serviço com melhor qualidade e maior confiabilidade, 

ofereceu o planejamento das atividades, reduziu a duplicidade de registro, padronizou 

procedimentos, promoveu o acesso às informações importantes para todos, agilidade e 

transparência nos processos e facilitação da atividade preventiva. 

O sistema promove maior agilidade e praticidade aos serviços prestados. O 

compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos da estrutura promove 

a colaboração na elucidação dos delitos. 

Também é importante porque promove a efetividade no combate ao crime, 

facilitação das estratégias, agilidade e confiabilidade nos processos e integração e harmonia 

nas operações policiais.  
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É preciso que os outros órgãos sigam o exemplo e libertem o acesso das informações 

em seu domínio à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Assim, promoverá a agilidade 

nas ações de Segurança Pública, o planejamento operacional, o cruzamento e validação de 

informações, o planejamento de operações conjuntas, a efetividade nas ações preventivas, o 

aumento do controle das ações dos órgãos da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 

A integração é importante e poderia trazer aos órgãos e às estruturas de Segurança 

Pública de São Paulo harmonia, agilidade e confiabilidade no fluxo de informação, maior 

eficiência e eficácia, melhoria na qualidade da análise criminal, promoção de ações 

integradas, aumento do controle das ações dos órgãos e planejamento global.  

O Sistema Digital de Segurança da GCM pode prover as necessidades dos demais 

órgãos, caso haja uma integração total. Portanto, que haja um treinamento eficiente dos 

agentes e a distribuição menos penosa de equipamentos por pessoa, ou seja, menos monitores 

para cada um a fim de existir maior eficiência na observação de possíveis delitos que estejam 

ocorrendo naquele momento (tempo real). 

 

 

3.2 RELATO DAS OBSERVAÇÕES DIRETAS 

 

As observações diretas foram utilizadas como mais uma fonte de evidência para 

compor a análise aprofundada do objeto estudado. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM, sob responsabilidade da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo, teve seu início de atividades em fevereiro de 2006 com 

funcionamento de 35 (trinta e cinco) câmeras instaladas em pontos estratégicos nas regiões do 

Centro histórico e Centro Novo, no Vale do Anhangabaú, na Rua 25 de Março e na Nova Luz, 

atendendo 99 (noventa e nove) ruas.  

O projeto básico para a concepção do Sistema Digital de Segurança da GCM foi 

elaborado pela própria GCM, visando a um sistema de gerenciamento e monitoramento das 

ruas do centro da cidade de São Paulo, com gravação de imagem, por meio de câmeras 

remotas, todas interligadas a central de monitoramento que, à época das observações diretas, 

está instalada na Avenida Couto de Magalhães nº 444, Bairro da Luz, São Paulo. 

O referido Sistema Digital de Segurança da GCM tem a finalidade de detectar 

intrusões, incidentes, roubos, entre outros, proporcionando a emissão de alarmes, a 
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apresentação dos locais e áreas violadas em diagrama gráfico e a visualização das imagens 

desses eventos.  

A partir dos índices divulgados pela Polícia Militar de São Paulo e da manifestação 

de autoridades como Coordenador da Central de Monitoramento de Londres, em visita à 

Guarda Civil Metropolitana, o Sistema Digital de Segurança da GCM é comparado aos 

melhores sistemas de monitoramento do mundo, similares aos utilizados por cidades norte-

americanas e européias. O Sistema Digital de Segurança da GCM reduziu no primeiro ano de 

funcionamento em 15% as ocorrências de ordem social, administrativa e policial, como 

acidentes de trânsito, atropelamentos, assaltos, consumo de entorpecentes e depredações nas 

áreas onde as câmeras estão instaladas, conforme propaganda da própria Prefeitura. 

No período das observações diretas, em outubro e novembro de 2008, o Sistema 

Digital de Segurança da GCM em funcionamento, contava com seis monitores gerais de 42 

(quarenta e duas) polegadas com plasma e 14 (catorze) monitores de 17 (dezessete) polegadas 

(com disponibilidade para sete consoles) com capacidade para abrir até 16 (dezesseis) quadros 

de tela, de acordo com a necessidade. No total são 44 (quarenta e quatro) câmeras 

funcionando. O monitoramento das áreas, confirmado durante as observações diretas, abrange 

vários pontos da cidade, são vistos os eventos que ocorrem tanto nas vias de maior fluxo 

como nas praças e locais ermos, são detectados diariamente diversos tipos de ações delituosas, 

violência ou crime propriamente dito, contra a segurança das pessoas e o patrimônio. 

As seis telas de plasma estão ligadas em frente a uma bancada com três laptops no 

centro de monitoramento da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Um grupo de seis homens 

da guarda acompanha as imagens simultâneas captadas pelas câmeras.  

Basicamente o Sistema Digital de Segurança da GCM funciona com um supervisor 

que acessa todas as imagens e seleciona o que achar conveniente para uma apuração. A 

ampliação das imagens chega a detalhes como o número da placa de um carro, por exemplo. 

Somente imagens selecionadas que geraram ocorrências de ordem social, policial e 

administrativa ficarão arquivadas em CDs por um período de cinco anos. Somente serão 

reutilizadas no caso de uma requisição judicial em futuras investigações. 

Durante o processo, as imagens de ocorrências, que estão sendo monitoradas em 

tempo real, são verificadas, selecionadas e encaminhadas para o controle da Central de 

Telecomunicações, em uma sala próxima, onde funcionários operam seis monitores de 17 

(dezessete) polegadas e três consoles que recebem as imagens enviadas. 

A equipe tem a missão de acionar via rádio o Comando Operacional no Centro da 

Cidade e a Superintendência de Fiscalização (que atua no comércio irregular), membros da 
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Guarda Metropolitana e a Polícia Militar (por meio do COPOM - Comunicação da Polícia 

Militar), detalhando as informações. As viaturas que estão estrategicamente dispostas nos 

pontos-chave são acionadas e vão ao atendimento da ocorrência sempre recebendo novas 

informações sobre o evento. Quando a ocorrência envolver ação social, será acionada a 

Secretaria Municipal da área. Há uma grande demanda envolvendo ação social. Na média 04 

(quatro) vezes ao dia surgem imagens que demandam o trabalho de assistentes sociais, 

ambulâncias da saúde ou de serviços de Prefeitura. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM apresenta-se como um provedor de meios 

de comunicação que atende as necessidades operativas, corporativas e funcionais da Guarda 

Civil Metropolitana de São Paulo. Os resultados e estatísticas apresentados demonstram a 

eficiência do sistema. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM não provê somente a parte de 

radiocomunicação, mas toda a infra-estrutura de apoio e interligação do sistema para prover a 

comunicação em situações emergenciais diuturnas ou críticas. Existem equipamentos do tipo 

repetidores, torres, containeres, acessórios, mecanismos de segurança (encriptação), 

privacidade e interoperabilidade, consoles de despacho, equipamentos de telefonia, sistema de 

gerenciamento e supervisão, todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento 

do sistema em questão. 

É importante explanar que o Sistema Digital de Segurança da GCM promove a 

agilidade nos serviços prestados pela Guarda Civil Metropolitana. O Sistema Digital de 

Segurança da GCM, por meio da radiocomunicação, do atendimento à chamada pelo número 

153 e do despacho de viaturas municipais viabilizadas, estrategicamente, pela modernização e 

permite a integração da infra-estrutura de comunicação e troca de informações por telefone, 

rádio e imagem entre a Guarda Civil Metropolitana, o Centro de Operações da Polícia Militar 

(COPOM) e demais Secretaria da Prefeitura do Município de São Paulo (Desenvolvimento 

Social; Verde e Meio Ambiente Transporte; Saúde; Habitação etc.). 

Durante a realização das observações, as câmeras de segurança monitoraram 

acidentes de trânsito, assaltos, consumo e venda de entorpecentes, alagamentos. Observou-se 

também cenários de injustiça social, falta de infra-estrutura urbana, motivos de enchentes, 

causas de acidentes de trânsito. 

Identifica-se que as atividades envolvem ações de planejamento e gestão estratégica 

das pessoas e das TICs, baseadas no estabelecimento de uma metodologia de concepção 

operacional e técnica. 
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As informações colhidas durante as observações diretas e anotadas no diário de 

campo permitiram verificar a preocupação da organização na seleção dos GCMs que fazem 

parte da equipe de operacionalização do Sistema Digital de Segurança da GCM. 

Segundo a Assistente Social, Sandra Elvira Fumo Martins3, que faz parte da Equipe 

do Serviço Social da Divisão Técnica de Saúde, a equipe de GCMs que trabalha na Central do 

Sistema Digital de Segurança da GCM fo i selecionada a partir das recomendações do 

Departamento de Saúde do Servidor - DSS, órgão da Secretaria Municipal de Gestão 

responsável por todo atendimento médico-pericial e pela implementação das ações de 

promoção à saúde para os servidores da Prefeitura do Município de São Paulo. Os GCMs 

selecionados e indicados pelo DSS são servidores readaptados, ou seja, servidores que 

apresentam alguma incapacidade para as atribuições que lhes são conferidas por lei e que são 

designados para atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental. Os laudos de Restrição Física dos GCMs foram 

verificados em inspeção médica oficial, realizada pelo DSS, para verificar a compatibilidade 

das atribuições na Central do Sistema Digital de Segurança da GCM, respeitando a 

habilitação exigida com a capacidade do GCM selecionado. 

A Assistente Social acrescentou que a Divisão Técnica de Saúde - DTS, órgão da 

Coordenadoria de Segurança Urbana, tem entre outras atribuições, acompanhar a situação 

funcional dos servidores readaptados, recomendando às suas chefias a atribuição de encargos 

compatíveis com a respectiva capacidade física e psíquica. A Divisão Técnica de Saúde, 

promoveu, ainda, encontros com os GCMs selecionados para a operacionalização do Sistema 

Digital de Segurança da GCM a fim de esclarecer o papel da DTS no processo e colocar os 

serviços à disposição para eventuais acompanhamentos. Foram realizados escutas e 

levantamentos de expectativas de onde redundaram propostas de melhorias para o 

desempenho das atividades desempenhadas na Central do Sistema Digital de Segurança da 

GCM, tais como: adequação de horários, equipamentos e qualidade de vida no trabalho. As 

propostas foram encaminhadas ao Comando Geral da GCM para análise e providências. 

Para a Assistente Social entrevistada não é somente a máquina que importa, mas 

também o uso, inteligente e adequado, por pessoal devidamente capacitado, alcançando 

resultados, reduzindo gastos, capacitando pessoas. Seria a administração estratégica das 

pessoas, do conhecimento, das TICs e a ação produtiva e menos burocrática. 

 

                                                 
3  A Assistente Social Sandra Elvira Fumo Martins autorizou a divulgação do seu nome e das informações 

concedidas. 
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3.3 COMPREENSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste ponto é importante destacar, a partir dos resultados empíricos, que há um 

consenso nos relatos tanto no nível de Gestores quanto dos Guardas Civis Metropolitanos, em 

prol do uso das TICs no campo operacional dos organismos de Segurança Pública. 

O consenso percebido na análise minuciosa dos relatos permite acreditar que os 

Gestores na GCM/SP foram capacitados para gerir de forma adequada a integração das 

pessoas da GCM, considerando a implantação do Sistema Digital de Segurança da GCM. E os 

Guardas Civis Metropolitanos que trabalham na operacionalização do sistema e nas 

Inspetorias das áreas monitoradas recebem treinamento especializado. 

Relativo às estruturas tecnológicas implantadas na GCM/SP, as mesmas respondem à 

necessidade de modernização dos sistemas de comunicação e informação. Porém, é preciso 

realizar as implementações previstas em processo autuado para esse fim, para alcançar a 

integração de todas as Unidades afetas a organização. 

Ficou caracterizado que é possível, com a estrutura atual, a integração das diversas 

agências institucionais que atuam no campo da Segurança Pública na Cidade de São Paulo, 

operando como ponto de convergência para a formulação das estratégias e implementação de 

políticas mútuas. 

E, finalmente, quanto aos investimentos em TICs, nos organismos de Segurança 

Pública, os mesmos podem melhorar os sistemas de transmissão e compartilhamento das 

informações e comunicação, objetivando o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento 

para a prevenção e diminuição da criminalidade. 

Assim, os relatos resultantes das entrevistas e das observações diretas, decorrentes da 

pesquisa empírica, em consonância com a literatura, em síntese estão respondendo aos 

objetivos geral e específicos elencados no presente estudo. 

Com base nos relatos, na literatura apresentada e na compreensão dos resultados 

seguem as considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Segurança 

Urbana da Secretaria do Governo Municipal e o Governo do Estado de São Paulo, em 

especial a Secretaria de Estado da Segurança Pública, promoveram seu engajamento em 

profundas e fundamentais reformas, visando à redefinição, à reorganização e ao 

reaparelhamento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 

A proposta da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para a modernização da 

Segurança Pública está focalizada no desenvolvimento do Sistema Digital de Segurança da 

GCM, que se apresenta em conceitos modernos de profissionalismo e eficiência do setor, 

objetivando a articulação dos órgãos e autoridades específicas nas áreas de justiça e 

Segurança Pública. 

Entretanto, a Guarda Civil Metropolitana reconhece que a integração dos órgãos de 

Segurança Pública é um processo intrinsecamente complexo, porque, além da questão 

tecnológica envolvida, existem outras questões a serem consideradas. É reconhecido que o 

Sistema Digital da GCM é uma ferramenta viável à integração das informações com os 

diversos órgãos de Segurança Pública; porém, para a integração dos diversos organismos, é 

preciso vontade política dos governos municipal, estadual e federal. É preciso desenhar 

políticas públicas para a integração e interoperabilidade dos sistemas, a mudança de 

comportamento, a cultura organizacional, a qualificação e preparação dos recursos humanos, 

a disponibilidade de recursos financeiros e, principalmente, um processo baseado em 

pesquisas técnico-científicas.  

A pesquisa bibliográfica e documental, as entrevistas e as observações diretas, etapas 

desenvolvidas nesta pesquisa, trouxeram resultados fundamentais para atingir os objetivos 

específicos. Assim, os resultados demonstram a necessidade de investimentos em TICs, 

objetivando a integração e a interoperabilidade das organizações de Segurança Pública, 

entendendo por interoperabilidade a habilidade das organizações de Segurança Pública de 

estabelecer todo tipo de comunicação entre elas. 

As atividades de segurança com investimentos em meios tecnológicos envolvem 

ações de planejamento e gestão estratégica. A Coordenadoria de Segurança Urbana estabelece 

uma metodologia de concepção operacional e técnica, dentro do novo referencial de 

tecnologia, aplicada às atividades policiais, escoradas nas melhores práticas e em 

procedimentos reconhecidos e validados pelas melhores organizações do mundo e pela 
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Organização das Nações Unidas. Essa necessidade emergiu da urgência de mudança nos 

sistemas de segurança para enfrentamento e iniciativa de combate ao contínuo aumento da 

violência e da criminalidade perante os quadros de violência apresentados.  

Além dos ganhos com a integração e a interoperabilidade, qualquer meio que venha a 

facilitar ou promover a habilitação concreta dos profissionais que trabalham em prol da 

segurança dos cidadãos, permitindo o enfrentamento de uma série de eventos com maior 

segurança, é viável e importante. 

Destaca-se, aqui, a importância do Sistema Digital de Segurança da GCM e o 

conseqüente aprimoramento da gestão das pessoas e das TICs de forma estratégica, como 

facilitadora na articulação, integração e interoperabilidade das ações e como ferramenta de 

organização para transmissão das informações e do conhecimento. As TICs, recurso meio, 

geridas adequadamente, poderão ser aliadas no fortalecimento das atividades de prevenção da 

violência, criminalidade e fortalecimento da imagem institucional das organizações 

responsáveis pela segurança dos cidadãos. 

Autoridades em outros estados do Brasil também reconhecem a necessidade e a 

importância dos Sistemas Digitais de Segurança. Salientam que os Sistemas Digitais de 

Segurança (monitoramento) são ferramentas valiosas no combate ao crime e têm provocado 

um efeito psicológico que inibe as ações dos criminosos, os quais ficam com medo do 

monitoramento.  

Com a criação e implementação de novos modelos de sistemas baseados nas TICs, 

certamente será possível melhorar as condições de segurança nas grandes capitais. 

Os Sistemas Digitais de Segurança, hoje, são utilizados em outros países. A 

Inglaterra, por exemplo, utiliza em larga escalas as câmeras de monitoramento. 

No Brasil, em primeiro momento, os investimentos em TICs favorecem o 

aprimoramento da atuação de prestação de serviços públicos na área de Segurança Urbana, 

podendo melhorar a comunicabilidade, a transparência nas informações, a agilidade e a gestão 

estratégica dentro do referencial de tecnologia aplicada à atividade policial. Também podem 

significar, considerando os índices de assassinatos que chegam a ser dez vezes superiores aos 

índices da Cidade de Londres, dezenas de vidas poupadas.  

A visão de conjunto, a integração de informações, a utilização sistematizada das 

TICs e o planejamento de ações compartilhadas podem modificar a situação atual da 

Segurança Pública. 
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A ação individual, tanto na legalidade, na racionalidade, na formalidade quanto na  

impessoalidade e na previsibilidade, provou que não consegue competência para atender ao 

anseio da população. 

A individualização dos organismos de segurança, em termos de cultura 

organizacional, impede o compartilhamento destes, vez que cada órgão de segurança guarda 

para si o conhecimento obtido/produzido, como se aquela fonte de poder (informação) fosse 

garantia de algum privilégio especial. A falta de interação provoca uma enorme quantidade de 

dados perdidos e pouco trabalhados e a perda do conhecimento. 

Diferentemente, observa-se que há um interesse da Guarda Civil Metropolitana pela 

integração do sistema e esforços dos governos municipal e estadual quando assinam o termo 

de convênio entre as partes. O convênio traz a perspectiva de aproximação dos órgãos de 

Segurança Pública e assim prover melhor cobertura nas áreas de atuação comuns às duas 

instituições – a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar. Há a confirmação de que a 

integração dos sistemas de informações e comunicação dos organismos de Segurança Pública 

é de suma importância, quando há o entendimento de que os espaços de troca e cognição 

devem ser explorados e que a cooperação enseja benefícios à população.  

Desta forma, o presente trabalho demonstra que, quando o foco é o mesmo, as ações 

são afinadas e os esforços comunicacionais vão contribuir para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos com a participação de todos. Os procedimentos integrados não passam 

despercebidos pela população, aumentando a sensação de segurança, tornando as ações 

integradas mais conhecidas e reconhecidas como verdadeiras políticas de Segurança Pública 

voltadas aos interesses da população, que é a prevenção e não a punição contra a violência e a 

criminalidade. 

Impõe-se a formação de um pensamento coletivo positivo em relação à verdadeira 

função dos organismos de Segurança Pública. Principalmente, impõe-se fomentar nova 

cultura coletiva que dê visibilidade às transformações pelas quais a Segurança Pública está 

passando, especialmente ao se pensar a segurança a partir das Políticas Públicas 

modernizando processos, os recursos-meios como as TICs e o investimento na formação de 

pessoal. 

Foi possível verificar que não se trata exclusivamente das inter-relações entre os 

órgãos e autoridades públicas no que se refere ao processo de implantação do Sistema Digital 

de Segurança da GCM, que é fato concluso. Trata-se, principalmente, de verificar a 

transmissão das imagens e informações entre a GCM e a Polícia Militar, sobre eventos que 
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ocorrem em momento real e colocam em risco a integridade física, moral e psicológica do 

cidadão de bem. 

Embora haja lacunas na gestão de pessoas, é possível reverter esse quadro, pois o 

processo de TICs na GCM/SP levantou a necessidade de aprimoramento tanto do 

gerenciamento de pessoas (capacitar Gestores) como dos agentes operacionais (capacitar os 

Guardas Civis Metropolitanos). Trata-se, também, de novos desenhos, planejamentos e 

compartilhamentos operacionais, novas tarefas e formas de ações, conceitos, metodologias 

assertivas, processos multidisciplinares. O Sistema Digital de Segurança da GCM busca 

canalizar para as equipes que estão em prontidão as informações sobre os eventos que 

ocorrem em momento real e que colocam em risco a integridade física, moral e psicológica do 

cidadão de bem. É considerado o melhor investimento em tecnologia para o apoio ao serviço 

de Segurança Urbana já registrado na Guarda Civil Metropolitana. 

Na análise dos resultados das oito entrevistas, percebe-se que a maioria dos 

entrevistados está satisfeita com o Sistema Digital de Segurança da GCM implantado na 

organização, que houve um avanço significativo em termos de integração, interligação e 

desenvolvimento do trabalho. Apenas um entrevistado relatou que não há um esforço real 

para a implementação das TICs integradas entre os órgãos de Segurança Pública; explana que 

a integração até mesmo entre as Unidades da Coordenadoria de Segurança Urbana não é 

completa, que há ausência de integração de bancos de dados e que falta vontade política para 

promoção total do evento. 

Os Gestores entrevistados, na totalidade, estão satisfeitos com o Sistema Digital de 

Segurança da GCM e afirmam que a ferramenta está promovendo o nível de 

compartilhamento e integração de informações entre os órgãos que compõem a estrutura de 

Segurança Pública de São Paulo e sempre que solicitado tem disponibilizado as informações.   

Com os resultados empíricos é possível concluir que as TICs implantadas na Guarda 

Civil Metropolitana de São Paulo estão à disposição dos outros organismos de Segurança 

Pública; mas carecem e há necessidade de políticas públicas conjuntas para a efetividade total 

e melhor aproveitamento. É preciso melhoria na operacionalização, regulamentação de 

normas e padronizações das atividades em consonância com todos os organismos envolvidos. 

É importante salientar que, para a eficaz integração e interoperabilidade dos 

organismos de Segurança Pública, é preciso, além de vontade política, objetivos comuns. É 

um trabalho que deverá ser debatido pelas diversas pastas públicas (Administração Pública, 

Gestão de Pessoas, Gestão Social, Direito, Economia, Cultura etc.) e por todos os organismos 

de Segurança Pública que coligam a intervenção do Estado.  
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A Coordenadoria de Segurança Urbana, por meio do Sistema Digital de Segurança 

da GCM, deu o primeiro passo e abre caminhos para a compreensão de que as informações 

compartilhadas e as ações conjuntas podem gerar melhores resultados do que a forma em que 

se trabalha atualmente, onde cada organismo detém as informações e as mantém em sigilo 

como “sinal de poder”. 

Os dados analisados permitem inferir que se trata de um projeto robusto que prevê 

completa integração entre a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, quando as relações institucionais precisam ser adensadas.  

É possível afirmar que o Sistema Digital de Segurança da GCM se mostra como uma 

forte parceira (recurso meio) para auxiliar a sanar os obstáculos antes permeados e que 

dificultavam as ações preventivas ao enfrentamento da violência e da criminalidade. As TICs 

nos organismos de Segurança Pública estão trazendo consigo as possibilidades da união, 

subsídios para a identificação dos eventos para melhor planejamento das ações de prevenção a 

eventos injustos contra os cidadãos. 

As Políticas Públicas incentivam os modelos de tecnologias integradas, mas as 

organizações e pessoas envolvidas devem, também, caminhar em direção ao trabalho de 

compartilhamento não somente das TICs, mas das ações, objetivando o bem-estar integral dos 

cidadãos. 

A visão de integração e interoperabilidade da Guarda Civil Metropolitana com a 

Polícia Militar é considerada pioneira; porém, tem-se um longo caminho a percorrer. A 

dimensão das mudanças depende do quanto estão dispostas as partes envolvidas para abrir as 

portas para uma maior interação, o que é extremamente viável, considerando os resultados 

alcançados até o momento pelo Sistema Digital de Segurança da GCM. 

Ainda considerando os resultados empíricos sobre as TICs na GCM/SP e seu uso no 

campo operacional, é nítida a preocupação com o desenvolvimento profissional dos gestores e 

dos agentes operacionais da organização. A visão de gestão de pessoas e TICs se tornou mais 

ampliada, há uma maior proximidade entre o gestor e o agente operacional, o entendimento da 

importância e da necessidade do outro no ciclo da ação. Reconhece-se, agora, com clareza, 

que há um caminho natural de dependência, ou seja, se faltar uma das partes - gestor, TICs e 

agentes operacionalizadores - não haverá conclusão da ação planejada.  

Os resultados empíricos, considerando a evolução dos meios (TICs), demonstram 

que o aprimoramento dessa ferramenta importante como o Sistema Digital de Segurança da 

GCM, ainda dependerá da consciência das pessoas nos diversos organismos de segurança, 

querer e entender que a integração, as ações conjuntas, a transmissão das informações é 
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necessária, objetivando a segurança dos cidadãos. As atividades mediadas pelo Sistema 

Digital de Segurança da GCM são fundamentais para a Guarda Civil Metropolitana de São 

Paulo, e certamente marcará positivamente pelos benefícios trazidos para a sociedade 

paulistana e, em especial, a capacitação para o desempenho das missões atribuídas, 

possibilitando a sua integração nos projetos relacionados à Segurança Pública em 

desenvolvimento nas esferas estadual e federal. 

A Coordenadoria de Segurança Urbana entende a necessidade da efetiva ação de 

integração dos sistemas e das pessoas das diversas entidades governamentais para 

estabelecimento de políticas necessárias à proteção e ao bem-estar integral dos cidadãos e, por 

isso, seus projetos e planejamentos estão voltados para a implementação do Sistema Digital 

de Segurança da GCM.  

Pontos de deficiência ainda são observados, tais como fatores econômicos e 

culturais; mas há que se buscar formas capazes de democratizar os procedimentos e romper as 

barreiras, permitindo o acesso global das informações e a interoperabilidade das instituições, 

dos recursos necessários à implementação das TICs e da efetiva integração e 

interoperabilidade entre os organismos voltados à segurança da população. É possível 

reconhecer que o nível de integração, mesmo com o Sistema Digital de Segurança da GCM, 

ainda não é suficiente para atender à demanda organizacional. 

À vista dos resultados da pesquisa, pode-se chegar às sínteses: os gerentes estão 

recebendo capacitação e capacitando suas equipes para a eficiência e eficácia das ações, 

objetivando o alcance da integração de todas as pessoas da organização, considerando os 

recursos meio (TICs) e a gestão eficiente e eficaz; as estruturas tecnológicas mostram-se 

atualizadas e respondem a necessidade imprescindível de modernização dos sistemas de 

comunicação e informação na Guarda Civil Metropolitana São Paulo; as TICs, se 

implementada, têm capacidade de integrar as diversas agências institucionais que atuam no 

campo da Segurança Pública. 

Ainda, as TICs, podem operar como ponto de convergência para a formulação das 

estratégias e implementação de políticas mútuas, melhorar a gestão do conhecimento, dos 

sistemas de transmissão e compartilhamento das informações e comunicação, objetivando o 

desenvolvimento das pessoas e, conseqüentemente, as estratégias de enfrentamento para 

prevenção e diminuição da criminalidade. 

Para tanto, precisa haver vontade das partes envolvidas e mudança premente de uma 

cultura nos organismos de Segurança Pública de disputa de poder, situação que tem permeado 
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a trajetória dessas organizações, provocando a ineficiência e a ineficácia no bem servir ao 

cidadão.  

É importante salientar que o Sistema Digital de Segurança da GCM, além da 

capacidade de produzir resultados positivos, no que se refere à integração e à 

interoperabilidade entre os organismos de Segurança Pública, por ser um veículo de 

comunicação visual, de monitoramento visualizado, traz outras informações relativas à 

problematização afetas à violência e à criminalidade. São cenários visualizados pelas câmeras 

de monitoramento que chamam a atenção e necessitam da intervenção dos governos, como: 

foco de injustiça social, falta de infra-estrutura urbana, motivos de enchentes, causas de 

acidentes de trânsito etc. Não se pretende com essas percepções mudar o foco da pesquisa, 

mas mostrar que o fenômeno da violência aponta para a necessidade de intervenção em 

questões estruturais na ordenação da sociedade. 

Neste contexto, só os investimentos na estrutura técnica (TICs), em pessoal, em 

gestão de segurança, chamada política de combate a criminalidade, não resolve o problema da 

violência e da criminalidade. Criticamente os estudiosos do fenômeno das violência s apontam 

que quanto mais o Estado ampliar seus investimentos em educação, bem-estar, saúde, 

habitação ou emprego, tanto maior será o vigor da força de atuação da ordem social sobre os 

indivíduos, inibindo os efeitos moralmente desintegradores e criminógenos da pobreza e da 

marginalidade. 

É preciso urgência na gestão de políticas públicas integradas para combater a miséria 

crescente, o desemprego, a falta de serviços públicos eficientes, em especial no setor da saúde 

e da educação, e a ausência de políticas sociais, todos entendidos como violência. É 

necessário um esforço conjunto, um direcionamento comum, por parte de diferentes 

segmentos governamentais numa articulação entre os Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e da sociedade em geral, seria uma possibilidade para, de forma sustentável, impor 

limites às pressões cotidianas da violência. 

Diante dos resultados empíricos, a proposta de equipar os organismos de Segurança 

Pública com tecnologias modernas dotadas de uma rede de informações compartilhadas com 

troca de dados entre elas é uma das medidas para que se possam imprimir políticas de 

combate à criminalidade que sejam realmente eficazes para a consecução dos objetivos 

organizacionais. Porém, é preciso reforçar que a implementação de Políticas de Segurança 

venha acompanhada da integração das Políticas de Educação, Saúde, Habitação, Cultura, 

Transporte, Trabalho etc. 
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Todo exposto colocado na problemática remete à necessidade de estudos das causas 

dos fenômenos da violência e da criminalidade que são as determinantes provocativas das 

necessidades de estruturação constantes e investimentos nos organismos de Segurança 

Pública. Os fenômenos da violência apontam para a necessária intervenção na ordenação da 

sociedade que está exposta: a desigualdade de cond ições sociais, a divisão injusta de 

oportunidades de acesso a bens, a alienação as leis vigentes, a violência sem rédeas. Enfim, 

melhorar a eficiência os organismos de Segurança Pública para conter os eventos que 

provocam medo e insegurança nas grandes metrópoles, não permitirá a diminuição da 

progressão da violência e da criminalidade. 

A questão exige ações das mais diversas, além da implementação das TICs e da 

integração dos organismos de Segurança Pública, tais como: geração de empregos e renda, 

investimentos na educação, criação de mais escolas e melhorias no ensino, proporcionando a 

permanência das crianças nas instituições escolares - dando- lhes condições de continuar seus 

estudos sem precisar abandoná- los, investimento na saúde - aumentando a quantidade de 

hospitais, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, investimento na área 

habitacional, possibilitando aos pobres o acesso à moradia digna e muitas outras ações. 

É importante ressaltar que os problemas da Segurança Pública também devem 

envolver, além dos governos federais, estaduais e municipais, toda a sociedade para que, de 

uma vez por todas, se debruce sobre o problema e busque soluções imediatas para fazer valer 

os direitos de cidadania, garantindo aos indivíduos a segurança pessoal e social.  

Assim, nota-se que a modernização e a implementação das TICs nos organismos de 

Segurança Pública, sem sopesar as diferentes considerações e interpretações sobre as causas 

da violência e da criminalidade, sem um esforço contínuo para a integração das políticas 

públicas, não têm a possibilidade de solução para promover a segurança da população. 

Outra constatação possível é que os assuntos sobre Segurança Pública sempre 

estiveram cercados de uma aura de confidencialidade, a cultura da “informação é poder”, 

impedindo o compartilhamento da mesma entre as organizações de Segurança Pública.  

Frente a essa cultura corrente, a necessidade da prevenção e do enfrentamento dos 

eventos concernentes a violência e criminalidade, surgem novas inquietações que não foram 

respondidas neste trabalho : há o real interesse dos demais organismos de segurança na 

implementação de TICs para a integração e interoperabilidade das atividades voltadas ao 

enfrentamento da violência e a criminalidade? A questão apresentada pode ser objeto de 

estudos envolvendo os diversos organismos de Segurança Pública.  
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Os resultados alcançados neste trabalho não esgotam a necessidade de aprofundar os 

estudos sobre as TICs nos organismos de Segurança Pública na prevenção e na repressão ao 

crime com eficiência. 

Ainda com foco nas organizações de Segurança Pública, outras expectativas de 

pesquisa surgiram durante este estudo, por exemplo: 

Ampliar a análise da gestão das pessoas e do conhecimento, buscando a reflexão 

sobre as técnicas de atuação mediadas pelas TICs nos organismos Segurança Pública. 

Analisar os impactos da integração na cultura organizacional das organizações de 

Segurança Pública e seus possíveis desdobramentos. 

Quanto ao enfrentamento do problema da violência, da criminalidade e da segurança 

da população em suas especificidades, abrem-se aqui uma expectativa de pesquisa e estudo: 

Estudos e análises em profundidade sobre a violência e a criminalidade que 

permitam a formulação de políticas integradas com foco na prevenção desses fenômenos. 

Espera-se com este trabalho trazer a discussão e estudar as organizações 

encarregadas da Segurança Pública no campo da ciência social aplicada à Administração em 

conjunto com os demais estudos das ciências sociais, podendo diminuir a séria lacuna de falha 

de conhecimento especializado. 

Demandam-se estudos capazes de compreender o aparato e o funcionamento dessas 

organizações que, decerto, têm limitado bastante a abordagem dos fenômenos sociais no 

âmbito da criminalidade, da violência e do comportamento violento em geral. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADO AOS SUJEITOS DO 

GRUPO I 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

 

DISSERTAÇÃO: O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO CAMPO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO: DESAFIOS À GESTÃO DE PESSOAS. 

 

MESTRANDA: JEANE DOS SANTOS ALMEIDA 

 

ENTREVISTADOS NESSA FASE DA PESQUISA: Gestores (Inspetores e Classes 

Distintas) envolvidos com o Sistema Digital de Segurança da GCM, com o acompanhamento 

do projeto, licitação e aquisição do referido sistema. 

 

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES: As respostas da entrevista é parte de um estudo 

de caso que visa contribuir para sistematizar a experiência do novo Sistema Digital de 

Segurança da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – GCM/SP; identificar o processo de 

desenvolvimento do gestor; explicitar as inter-relações entre os órgãos e autoridades no 

processo de TICs da GCM/SP; conhecer a integração de sistema de informação e 

comunicação entre os órgãos de Segurança Pública. 

A participação do entrevistado é importante e fundamental na medida em que poderá ajudar 

na identificação de problemas e apresentar proposta de soluções para as deficiências que 

possam existir. 

Por isso a colaboração do entrevistado e as respostas de forma clara e sincera são de extrema 

importância, já que se trata de um instrumento específico dirigido a sua categoria profissional. 
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Embora é solicitado ao entrevistado que se identifique, não há obrigatoriedade. Independente 

da identificação ou não, as informações aqui prestadas serão utilizadas exclusivamente para os 

fins do estudo, sem causar embaraços ou constrangimentos profissionais à sua pessoa. 

A pesquisadora desde já agradece a colaboração. 

 

DEFINIÇÕES DE TERMOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Para os fins da pesquisa em execução alguns termos importantes foram definidos, a saber: 

 

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES : habilidade de compartilhar informação crítica por 

meio de tecnologias até pontos chaves de decisão (vertical e horizontal) na estrutura da 

segurança urbana. 

INTEROPERABILIDADE: link de comunicação essencial dentro dos sistemas de 

comunicação o qual permite diferentes Unidades de dois ou mais diferentes órgãos 

interagirem com outros, para o intercâmbio de informações de acordo com uma metodologia 

definida de modo a alcançar resultados previsíveis e/ou esperados. 

OPERAÇÕES: (i) ORDINÁRIAS – são as mais comumente encontradas e são tipicamente 

associadas com áreas de circunscrição ou ação concorrentes, onde os órgãos de Segurança 

Pública necessitam monitorar o tráfego rotineiro de cada uma em termos de comunicações; 

(ii) AJUDA MÚTUA – envolve múltiplas unidades de um ou de diferentes órgãos da 

Segurança Pública, sob condições que permitam algum grau de planejamento antecipado para 

um evento específico; (iii) FORÇA-TAREFA – usualmente envolve comunicações entre os 

órgãos, representando várias unidades ou esferas de governo (municipal, estadual e/ou 

federal) sob condições que permitem planejamento antecipado. 

SISTEMA DIGITAL DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DA 

CIDADE DE SÃO PAULO: Sistema Digital de Segurança implantado com a finalidade de 

detectar intrusões, incidentes, roubos, entre outros, para proporcionar a emissão de alarmes, a 

apresentação dos locais e áreas violadas em diagrama gráfico e visualização de imagens. 
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ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADO AOS GESTORES 

INTEROPERABILIDADE/TECNOLOGIAS E GESTÃO DE PESSOAS 

 
1) Por favor, o(a) Senhor(a) poderia se identificar? (nome; idade; unidade de trabalho; cargo; 

nível de formação; área de formação; e quanto trabalha na GCM; quanto tempo exerce o 

cargo de chefia). 

 

2) O(A) Senhor(a) possui formação ou treinamento específico nesta área de gerenciamento? 

 

3) O que motivou a GCM a implantar o Sistema Digital de Segurança? 

 

4) Os gerentes receberam algum tipo de treinamento objetivando a profissionalização de 

gestão a partir do uso das TICs? 

 

5) As equipes que atuam nas áreas de radiocomunicação e telecomunicações são compostas 

por profissionais especializados só a gerencia que tem especialização? 

 

6) A GCM sempre atuou nos níveis tático e operacional. Com a implantação do Sistema 

Digital de Segurança a tendência é agir num nível estratégico e tático, como os servidores 

estão reagindo a essa mudança? 

 

7) Que aperfeiçoamentos são contínuos na área operacional?  

 

8) O(A) Senhor(a) considera que a base do problema de criminalidade é de responsabilidade 

do município? Por quê? 

 

9)  O(A) Senhor(a) considera que o Sistema Digital de Segurança da GCM traz informações 

suficientes para elaboração das estratégias ou esta faltando algo? 

 

10) Por que o(a) Senhor(a) considera que com Sistema Digital de Segurança a GCM começou 

a visualizar eventos que num policiamento a pé, veicular, motorizado não era possível 

visualizar?  
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11) Paralelo ao Sistema Digital de Segurança da GCM a organização utiliza outros tipos de 

tecnologia ou arquitetura de comunicação? 

 

12) Existe algum plano formal para ampliação em larga escala deste Sistema Digital de 

Segurança da GCM? 

 

13) Qual a sua opinião sobre a interoperabilidade da atividade da GCM com os outros órgãos 

da Segurança Pública? 

 

14) Hoje o Sistema Digital de Segurança da GCM é acessado por outros órgãos? Se sim, quais 

são esses órgãos? 

 

15) Existe um instrumento legal que estabelece as regras de interoperabilidade nas 

organizações de segurança pública na cidade de São Paulo? 

 

16) O índice de criminalidade na cidade de São Paulo apresenta-se bem reduzido em relação a 

outras capitais. Qual a importância do sistema digital de segurança da GCM nesta redução 

do índice de criminalidade? 

 

17) Em relação ao sistema anterior de operacionalização da GCM, o que o sistema digital de 

segurança contribuiu em relação à gestão de pessoas e à segurança da população? 

 

18) Houve um processo de capacitação das pessoas envolvidas na operacionalização deste 

novo sistema? 

 

19) Os projetos sobre estas e novas tecnologias são difundidos junto às demais atividades ou é 

uma decisão específica do setor inicial? 

 

20) O(A) Senhor(a) está satisfeito com o sistema digital de segurança? Por quê? 

 

21) O(A) Senhor(a) acredita que o Sistema Digital de Segurança da GCM pode ser difundido 

e ter sucesso em escala Estadual? 

 



130 
 

22) Qual o uso do Sistema Digital de Segurança da GCM na política de segurança de São 

Paulo? 

 

23) O(A) Senhor(a)  tem alguma recomendação ou algum outro esclarecimento? 

 
 

Muito agradecida. 
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APÊNDICE B 

RELATO INDIVIDUAL DAS FALAS DOS SUJEITOS DO GRUPO I 

 

Seguem dados das entrevistas com os sujeitos do Grupo I compilados na integra. 

Primeiramente apresenta-se a identificação do sujeito elaborada a partir da fala do mesmo. Os 

sujeitos foram identificados pelas iniciais dos nomes e sobrenomes, preservando o anonimato, 

com excessão dos sujeitos que fizeram questão da identificação do seu nome na dissertação. 

Em seguida apresenta-se a identificação das expressões-chave e idéias centrais. 

 

Fala do sujeito ESA - Inspetor Regional da Guarda Civil Metropolitana – Senhor 

Ewander Simão de Almeida (1º entrevistado): 

Estou com cinqüenta e cinco anos de idade e trabalho há vinte anos de GCM. 

Trabalho na Coordenadoria de Segurança Urbana. 

Tenho nível superior na área de Licenciatura em Computação. 

Exerço o cargo de chefia na GCM desde 2004. 

Possuo formação e treinamento específico na área de gerenciamento. 

 

Fala do sujeito AS - Inspetor Chefe Regional da Guarda Civil Metropolitana – Senhor 

Adelson de Souza (2º entrevistado)4: 

Estou com quarenta e cinco anos de idade e trabalho há vinte e um anos na GCM. 

Trabalho como Coordenador de Planejamento Logístico da GCM. 

Fui Chefe do Departamento de Informática, Estatística e Comunicação da GCM 

Tenho Graduação em Gestão Empresarial (FATED/SP), Pós-Graduação em Políticas de 

Gestão em Segurança Pública (PUC/SP) na área de Licenciatura em Computação. 

Exerce o cargo de Chefia na Guarda Civil Metropolitana desde 2004. 

Possuo formação e treinamento específico na área de gerenciamento e vários cursos de 

informática realizados na PRODAM. 

 

Fala do sujeito OMS - Classe Distinta – Senhor Osvaldo Moreira dos Santos (3º 

entrevistado): 

Estou com quarenta e três anos de idade e trabalho há vinte anos na GCM. 

Trabalho como Encarregado de serviços Administrativos GCM. 
                                                 
4  Alguns entrevistados cujo fizeram questão da sua identificação na dissertação, assinando TCLE com essa 

recomendação. 
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Fui Assessor Técnico e Pregoeiro na Divisão Técnica de Compras e Contratos da Supervisão 

Geral de Administração e Finanças da Coordenadoria de Segurança Urbana durante as 

aquisições e implantação do Sistema Digital de Segurança. 

Tenho Curso Superior Completo e Formação em Gestão em Processos Empreendedores. 

Exerço o cargo de Chefia na Guarda Civil Metropolitana desde 2004. 

Possuo formação e treinamento específico na área de Rádio Comunicação e vários cursos de 

informática realizados na PRODAM. 

 

Fala do sujeito G.N.S - Classe Distinta – Senhor G.N.S (4º entrevistado): 

Estou com quarenta e sete anos de idade e trabalho há quinze anos na GCM. 

Tenho Curso Superior Incompleto e Formação em Gestão em Processos Empreendedores. 

Exerce o cargo de Chefia na Guarda Civil Metropolitana desde 2004. 

Possuo formação na área em que estou atuando e treinamento específico em informática: 

Word, Excel, Access, Power Point, etc. Os cursos e treinamentos foram realizados na GCM 

em consonância com a PRODAM. 

Em seguida são apresentadas as expressões-chave e idéias centrais identificadas nas 

respostas de cada um dos entrevistados em relação a cada categoria de análise. 

 

 

Expressões-chave5 e Idéias Centrais Identificadas no Conjunto de Relatos 

 

As expressões-chave e idéias centrais identificadas em negrito, no conjunto de 

respostas relativas às entrevistas, permitiram a criação de três Categorias de Análise - CA 

intimamente relacionadas com o objetivo geral da pesquisa.  

 

 

1ª CA - A gestão das pessoas mediada pela implantação das TICs: 

 

Fala do sujeito ESA - A visão agora é ampliada, voltada à capacitação dos Guardas Civis 

Metropolitanos para estarem mais bem informados para que tomem decisões práticas e sem 

ferir outras pessoas. Houve um impacto no processo de gestão de pessoas . Realizamos um 

processo de capacitação das pessoas  envolvidas na operacionalização deste novo sistema 
                                                 
5  As expressões-chave foram negritadas no relato original para facilitar sua visualização, pois serão 

posteriormente retomadas. 
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tanto do lado gerencial como do operacional. No Sistema Digital de Segurança nós inclusive 

tivemos uma ótica de aproveitar os profissionais da GCM que por algum motivo, tiveram 

acidente em serviço e estão incapacitados de trabalhar na rua. Então, nós aproveitamos esse 

pessoal, sua experiência com auxílio policial para poder trabalhar no monitoramento, 

observando as câmeras. Nas áreas operacionais, que é o pronto atendimento, nós tivemos a 

possibilidade de orientar e dar a melhor formação para que o policial ou o guarda civil 

metropolitano possa atender às ocorrências de maneira adequada. 

 

Fala do sujeito AS - Equipes especializadas foram destacadas para as áreas de 

radiocomunicação e telecomunicação. Quanto às mudanças na gestão das equipes a partir da 

implantação do Novo Sistema Digital de Segurança, ainda o Sistema Digital de Segurança 

está em implantação. Esperamos mudanças radicais na gestão de equipes, agregando controle 

aprimorado, confiabilidade da ferramenta, rapidez nas ações e apoios prestados. As novas 

ferramentas exigem treinamento dos Gestores. As principais áreas de conhecimento e 

especialização das equipes envolvidas com as TICs estão no desenvolvimento de projetos, de 

sistemas, de banco de dados, de redes de computadores, na administração de sistemas em rede 

e na administração de bancos de dados. As equipes de TICs na GCM estão envolvidas em 

duas vertentes principais, o desenvolvimento regional emergencial de software e bancos de 

dados para a Corporação e o desenvolvimento de Projetos de Informatização terceirizada. 

 

Fala do sujeito OMS - Houve mudança na gestão das equipes a partir do novo Sistema 

Digital de Segurança; procurou-se colocar pessoas especializadas na área de aquisição de 

novos equipamentos; os gerentes receberam treinamento, objetivando a profissionalização 

de gestão a partir do uso das TICs. Contamos com equipes especializadas na área de 

radiocomunicação e telecomunicação. 

 

Fala do sujeito GNS - Os responsáveis estão se esforçando para prover a implementação da 

integração dos sistemas entre as estruturas de Segurança Pública, mas não sabemos se, com a 

integração de sistemas, estão buscando atender realmente o cidadão. Os Gestores agora têm 

subsídios e mais facilidade para a orientação dos GCMs sobre seu comando. Os Gestores 

recebem as informações e imagens  com velocidade, identificam o local onde está ocorrendo 

um delito ou eminência de um crime e direcionam e orientam os GCMs com ordens claras 

para a respectiva atuação na abordagem. O GCM terá a correta avaliação e a devida 

orientação para a sua respectiva atuação na abordagem. É preciso que o Governo Estadual dê 
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apoio à extensão do Sistema Digital de Segurança da GCM nas demais Guardas Civis 

Metropolitanas do Estado de São Paulo, para um atendimento as organizações e ao cidadão. 

 

2ª CA - Os sistemas de informação e comunicação entre os organismos de Segurança 

Pública: 

Fala do sujeito ESA - Considerando a interoperabilidade das informações importante, 

seria o sistema de comunicação permitindo diferentes unidades de dois ou mais diferentes 

órgãos interagirem com outros para intercâmbio de informações de acordo com uma 

metodologia definida de modo a alcançar resultados previsíveis e/ou esperados. Para o 

compartilhamento das informações de Segurança Pública existia o COPOM da Polícia 

Militar; depois a Guarda Civil Metropolitana instalou o Sistema Digital de Monitoramento, 

instalamos nossas câmaras, ela também já deu o pontapé de estar montando a sua central com 

cem câmeras e elas estão recebendo as nossas imagens e, quando nós trabalhamos e temos 

algum evento que é da competência da Segurança Pública, nós, por meio do telefone, ponto a 

ponto, conversamos diretamente com o COPOM e liberamos a imagem para que eles 

possam estar acompanhando e dar solução naquele evento. São realizadas reuniões, 

justamente nas fases de definições dos projetos. Para o fechamento dos projetos, tem que 

haver aquele momento em que as organizações tenham um objetivo comum e, dentro deste 

objetivo comum à parte operacional, é que devemos estar elaborando procedimentos 

operacionais padrões. É nesse momento que nós vamos trabalhar em conjunto para poder 

ter uma norma regulamentada das atividades que cada organismo deva seguir; temos que 

deixar bem claro que esse serviço de monitoramento da cidade de São Paulo é novo; então, 

ainda são caminhos muitos largos a serem trilhados. O Sistema Digital de Segurança da GCM 

têm recebido muitas visitas internacionais para verificar o sistema, porque já foi conhecido 

mundialmente este trabalho, o sistema implantado aqui em São Paulo é pioneiro. Há pouco 

tempo o Dr Robert que é o Coordenador do Monitoramento em Londres, veio visitar e trazer 

muita experiência para a Guarda Civil Metropolitana, ele ficou surpreso porque o caminho 

trilhado até o momento realmente está de acordo com aqueles que estão procedendo, inclusive 

a parte que envolve a manutenção de equipamentos, super agrupamento de câmeras em 

determinados pontos, quer dizer que toda a nossa ótica de visualização da parte de 

distribuição de logística está indo ao encontro daquilo que inicialmente foi proposto. 

 

Fala do sujeito AS - O projeto prevê completa integração entre a Guarda Civil 

Metropolitana e a Polícia Militar do estado de São Paulo entre centrais. A maior parte das 
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informações que transita no ambiente interno é tratada devidamente quando encaminhada 

aos mais diversos órgãos aos quais prestamos serviço. Vale ressaltar que o processo de 

integração ainda está em curso e evoluindo; entretanto, o nível de integração hoje já é muito 

satisfatório. A interoperabilidade  traz atendimento a um foco comum, melhor uso dos 

meios, respostas padronizadas e afinadas entre os órgãos. 

 

Fala do sujeito OMS - O grau de integração é satisfatório; é uma forma de atendimento às 

necessidades da população, bem como, uma nova realidade na interação entre os órgãos 

ligados à Segurança Pública. O níve l de compartilhamento e integração de informações 

entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança Pública de São Paulo promovido pelo 

Sistema Digital de Segurança da GCM é satisfatório. Ainda é muito cedo para uma avaliação 

do real uso do sistema, mas o objetivo é a implementação total do sistema projetado. 

 

Fala do sujeito GNS - O Sistema Digital de Segurança da GCM é uma ferramenta atual e 

tem um bom nível de compartilhamento e integração de informações entre os órgãos que 

compõem a estrutura de Segurança Pública de São Paulo. O Sistema Digital de Segurança da 

GCM é, atualmente, acessado por outros órgãos da Segurança Pública, tais como SSP, por 

meio da Polícia Militar. O Sistema Digital de Segurança trouxe melhorias para a 

operacionalização dos GCMs, com velocidade na transmissão das informações e na 

identificação em tempo real do local onde ocorre um delito, emergência ou um crime; o GCM 

terá a correta avaliação e a devida orientação para a sua respectiva atuação na abordagem. Os 

computadores disponíveis na organização são de tecnologia de ponta. As tecnologias de 

informação e comunicação disponíveis na organização são suficientes para a execução das 

atividades com eficiência, mas falta eficácia. Os equipamentos tecnológicos são bons e atuais 

para algum segmento, mas também há alguns equipamentos desatualizados. Portanto nem 

todas as unidades internas da GCM estão totalmente interconectadas entre si. A organização 

não disponibiliza as informações com a qualidade e oportunidade que necessita, porque não 

atingiu ainda a todas as Unidades da GCM implantadas nas cinco regiões de São Paulo em 

que ela atua. Há precariedade na chegada das informações e nas interpretações das 

informações entre as Unidades da GCM. 
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3ª CA - A percepção dos sujeitos acerca das inter-relações das organizações de 

Segurança Pública: 

 

Fala do sujeito ESA – A interoperabilidade proposta pelo Sistema Digital de Segurança da 

GCM entre diferentes organismos de Segurança Pública, para intercambio das informações de 

acordo com uma metodologia definida, pode alcançar resultados esperados como a eficácia 

operacional na prevenção e combate a criminalidade. A interoperabilidade da atividade da 

GCM com os outros órgãos da Segurança Pública já é um assunto questionado pelos juristas; 

enquanto não houver uma troca de informações entre as polícias, não haverá eficácia nas 

ações de prevenção e combate a criminalidade. Hoje, com esse planejamento, esse projeto, é 

possível fazer e estabelecer contatos com outros órgãos. Contatos justamente para poder 

estarem trabalhando de forma conjunta, trocando as informações, compartilhando as 

informações de imagens , enfim, cooperando no aspecto de serviço público. A integração é 

necessária, aliás, o trabalho está sendo implementado de forma, tardia nesse aspecto, porque, 

na Espanha já é praticado esse tipo de atividade e os resultados são extremamente positivos. 

Este é o caminho certo para poder também atingir esse objetivo. Embora São Paulo seja 

diversificado nas suas regiões, terá um pouco de trabalho em termos de adaptação até mesmo 

para a própria cultura do paulistano de se associar em uma cidade totalmente monitorada; 

então, é um aspecto cultural também que tem que ser trabalhado; mas a meta é atingir bons 

objetivos com esse tipo de situação de integração dos organismos. A aproximação dos 

órgãos de Segurança Pública poderá oferecer maior cobertura nas áreas de atuação. 

 

Fala do sujeito AS - A integração de sistemas de informações e comunicação entre os 

organismos de Segurança Pública é de suma importância quando há o entendimento de que a 

cooperação enseja benefícios à população. A importância é inestimável, sem uma ação 

coordenada e coesa, os órgãos de Segurança Pública correm o sério risco de serem ineficazes 

em seus atendimentos. A ação conjunta propicia atuações cirúrgicas. Quando o foco é o 

mesmo, as ações são afinadas, fazendo com que os objetivos planejados possam ser atingidos 

com a participação de todos. Esse procedimento não passa desapercebido pela população, 

aumentando a sensação de segurança. 

 

Fala do sujeito OMS – O Sistema Digital de Segurança da GCM é uma grande conquista, 

tanto para a organização quanto para a população, pois com o novo sistema poderemos dar 

uma resposta mais rápida nas ocorrências, e desta forma atender melhor as necessidades do 
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público geral. É importante na promoção da agilidade das transmissões de dados e das 

informações, na agilidade oferecida às ocorrências e às investigações, na clareza das 

informações e no melhor aproveitamento dos meios empregados, na conveniência de 

interação entre os órgãos de Segurança Pública. O Sistema Digital de Segurança da GCM 

tem qualidade de primeiro mundo. 

 

Fala do sujeito GNS - O Sistema Digital de Segurança da GCM é muito bom para o 

momento. O Sistema Digital de Segurança é importante para a organização porque é uma 

ferramenta atual e ativa na identificação, no planejamento e na distribuição das formas de 

atuação do Guarda Civil Metropolitano. A organização também dispõe de outros sistemas 

de informação e comunicação que são utilizados por todas as Unidades (relatórios 

eletrônicos). A integração das informações entre os órgãos é muito importante, pois com a 

integração das informações por meio das entidades ou órgãos envolvidos, tudo caminhará 

para uma exata medida de intervenção nas ações em que tiver o GCM. O compartilhamento 

de informações de Segurança Pública entre os órgãos da estrutura é extraordinário. A 

integração dos sistemas de informações entre os órgãos de Segurança Pública de São Paulo 

é importante pela capacidade de apresentar em tempo real o acontecimento. A integração 

pode trazer muitos benefícios para os órgãos e para a estrutura de Segurança Pública de São 

Paulo, pois os órgãos estarão demonstrando por meio de dados, mapas, imagens etc., todos os 

diversos tipos de enquadramento para uma determinada região, sendo de cunho social, 

policial ou não. O Sistema Digital de Segurança da GCM é a mais atual e melhor ferramenta 

de atuação no que se refere à segurança da população. 
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APÊNDICE C 

RELATO SOMATÓRIO DAS FALAS DOS SUJEITOS DO GRUPO I 

 

O presente relato representa a síntese das falas dos Gestores entrevistados sobre as 

três categorias de análise: a gestão das pessoas mediadas pela implantação das TICs; os 

sistemas de informação e comunicação entre os organismos de Segurança Púb lica; a 

percepção dos sujeitos acerca das inter-relações das organizações de Segurança Pública.  

Elaborado a partir dos trechos selecionados literalmente das respostas individuais de 

cada entrevistado aos quais se acrescentaram pequenos artifícios (como a presença de 

conectivos entre parágrafos, a correção de alguns erros ortográficos grosseiros etc.), apenas 

para efeito didático. Desta forma realizou-se uma comparação das expressões-chave e idéias 

centrais já selecionadas, seleção e agrupamento. Das idéias repetidas ou muito semelhantes 

foi selecionado apenas um exemplar. Foram clarificadas e dispostas primeiramente em 

categorias de análise, depois de leitura minuciosa realizou-se encadeamento das idéias 

centrais de cada sujeito, relativas a cada categoria de análise, elaborando um relato somatório  

apresentado a seguir. 

 

 

RELATO SOMATÓRIO – GRUPO I 

 

Em relação ao novo perfil do gestor, a visão agora é ampliada, voltada à capacitação 

dos Guardas Civis Metropolitanos para estarem mais bem informados para que tomem 

decisões práticas e sem ferir outras pessoas.  

Houve um impacto no processo de gestão de pessoas, realizamos um processo de 

capacitação das pessoas envolvidas na operacionalização deste novo sistema tanto do lado 

gerencial como do operacional. Os gerentes receberam treinamentos objetivando a 

profissionalização de gestão a partir do uso das TICs.  

Para trabalhar no Sistema Digital de Segurança contamos com equipes especializadas 

na área de radiocomunicação e telecomunicação. 

Um das novas iniciativas foi empregar os profissionais da GCM que por algum 

motivo tiveram acidente em serviço e estão incapacitados de trabalhar na rua. Então, 

aproveitamos esse pessoal, sua experiência com auxílio policial para poder trabalhar no 

monitoramento, observando as câmeras. Nas áreas operacionais, que é o pronto atendimento, 
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nós tivemos a possibilidade de orientar e dar a melhor formação para que o Policial ou Guarda 

Civil Metropolitano possa atender as ocorrências de maneira adequada. 

Nas outras áreas do sistema Digital de Segurança, procurou-se colocar pessoas 

especializadas. Temos equipes especializadas na área de radiocomunicação e 

telecomunicação. Espera-se mudanças radicais na gestão de equipes, agregando controle 

aprimorado, confiabilidade da ferramenta, rapidez nas ações e apoios prestados. 

As novas ferramentas exigem treinamento dos Gestores. É preciso capacitar os 

profissionais, aprimorar os conhecimentos e especialização das equipes envolvidas com as 

TICs nas áreas de desenvolvimento de projetos, de sistemas de banco de dados, de redes de 

computadores, na administração de sistemas em rede e na administração de bancos de dados.  

As equipes de TICs na GCM estão envolvidas em duas vertentes principais, o 

desenvolvimento regional emergencial de softwares e bancos de dados para a Corporação e o 

desenvolvimento de Projetos de Informatização terceirizada. 

Os responsáveis estão se esforçando para prover a implementação da integração dos 

sistemas entre as estruturas de Segurança Pública, objetivando com a integração de sistemas, 

atender realmente o cidadão. Com o novo Sistema Digital de Segurança da GCM os Gestores, 

agora têm subsídios e mais facilidade para a orientação dos GCMs sobre seu comando. Os 

Gestores recebem as informações e imagens com velocidade, identificam o local onde está 

ocorrendo um delito ou eminência de um crime e direcionam e orientam os GCMs com 

ordens claras para a respectiva atuação na abordagem.  

Quanto às inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da 

GCM/SP, observa-se o compartilhamento no nível de Segurança Pública com o COPOM da 

Polícia Militar. A Polícia Militar, depois da instalação do Sistema Digital de Segurança da 

GCM, ela também já deu o pontapé de estar montando a sua central com cem câmeras e elas 

estão recebendo as nossas imagens. É possível afirmar que o Sistema Digital de Segurança da 

GCM é considerado uma ferramenta atual e tem um bom nível de compartilhamento e 

integração de informações entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança Pública de 

São Paulo. 

Quando há algum evento que é da competência da Segurança Pública, a Guarda Civil 

Metropolitana, por telefone ponto a ponto, realiza contato direto com o COPOM, há a 

liberação de imagens para o acompanhamento e planejamento de ação para solução do evento. 

São realizadas reuniões, justamente nas fases de definições dos projetos. 

Para o fechamento dos projetos têm que haver aquele momento em que as 

organizações tenham um objetivo comum e, dentro deste objetivo comum à parte operacional, 
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para a elaboração de procedimentos operacionais padrões. É nesse momento que o trabalho 

precisa ser desenvolvido em conjunto para poder ter uma norma regulamentada das atividades 

que cada organismo deva seguir; é preciso deixar bem claro que esse serviço de 

monitoramento da cidade de São Paulo é novo. Então, ainda são caminhos muitos largos a 

serem trilhados. Muitas autoridades internacionais vieram visitar o Sistema Digital de 

Segurança da GCM, porque já foi conhecido mundialmente, este trabalho aqui em São Paulo 

é pioneiro. 

Há pouco tempo, o Dr Robert que é o Coordenador do Monitoramento em Londres, 

que veio visitar e trazer muita experiência para a Guarda Civil Metropolitana, ele ficou 

surpreso porque o caminho trilhado até o momento realmente está de acordo com aqueles que 

estão procedendo, inclusive a parte que envolve a manutenção de equipamentos, super 

agrupamento de câmeras em determinados pontos; quer dizer que toda a nossa ótica de 

visualização da parte de distribuição de logística está indo ao encontro daquilo que 

inicialmente foi proposto. 

O projeto é abrangente prevê completa integração entre a Guarda Civil Metropolitana 

e a Polícia Militar do estado de São Paulo entre centrais. A maior parte das informações 

transita no ambiente interno e são tratadas devidamente quando encaminhadas aos mais 

diversos órgãos aos quais prestamos serviço.  

Vale ressaltar que o processo de TICs na GCM/SP, visando à integração com a 

Polícia Militar e outros organismos de Segurança Pública, ainda está em curso, o que 

impossibilita a apresentação de um resultado conclusivo de seu real impacto. É bem verdade 

que pelos primeiros resultados é possível afirmar que o Sistema Digital de Segurança da 

GCM se mostra como forte parceiro (recurso meio) no saneamento de obstáculos antes 

permeados pela ação surpresa e que dificultavam ações eficazes na prevenção e repressão do 

delito. A interoperabilidade traz atendimento a um foco comum, melhor uso dos meios, 

respostas padronizadas e afinadas entre os órgãos. 

É cedo para fazer uma avaliação final do nível de compartilhamento e integração de 

informações e do real uso do sistema entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança 

Pública de São Paulo promovido pelo Sistema Digital de Segurança da GCM, mas os 

primeiros resultados já são satisfatórios. É um sistema capaz de promover a melhor interação 

entre os órgãos ligados à Segurança Pública.  

O Sistema Digital de Segurança trouxe melhorias para a operacionalização dos 

GCMs; com velocidade na transmissão das informações e na identificação em tempo real do 

local onde ocorre um delito, emergência ou um crime, o GCM terá a correta avaliação e a 
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devida orientação para a sua respectiva atuação na abordagem. Considero os computadores 

disponíveis na organização como de tecnologia de ponta. As TICs disponíveis na organização 

são suficientes para a execução das atividades com eficiência, mas falta eficácia. 

Falando dos demais equipamentos tecnológicos existentes na organização outros 

sistemas de informação e comunicação que são utilizados por todas as Unidades (relatórios 

eletrônicos). 

Os mesmos podem ser classificados como bons e atuais para algumas unidades, mas 

ainda temos aparelhamentos internos desatualizados. Outra observação é que nem todas as 

unidades internas da GCM estão totalmente interconectadas entre si. As TICs não estão 

totalmente implantadas em todas as Unidades das cinco regiões que a GCM atua em São 

Paulo. Em regiões extremas há precariedade na chegada das informações e nas interpretações 

das informações entre as Unidades da GCM. 

Relativo à importância da integração de sistemas de informação e comunicação entre 

os órgãos de Segurança Pública, considera-se a interoperabilidade de suma necessidade para 

uma efetiva comunicação, permitindo diferentes unidades de dois ou mais diferentes órgãos 

interagirem com outros para intercâmbio de informações de acordo com uma metodologia 

definida de modo a alcançar resultados previsíveis e/ou esperados. 

A interoperabilidade da atividade da GCM com os outros órgãos da Segurança 

Pública já é um assunto questionado pelos juristas; enquanto não houver uma troca de 

informações entre as polícias, não haverá eficácia nas ações de prevenção e combate a 

criminalidade. 

Hoje, com o Sistema Digital de Segurança da GCM, é possível fazer e estabelecer 

contatos com outros órgãos. Contatos justamente para trabalhar de forma conjunta, trocando 

as informações, compartilhando as informações de imagens, enfim, cooperando no aspecto de 

serviço público. 

A integração é necessária, aliás, o trabalho está sendo implementado de forma tardia 

nesse aspecto. Na Espanha, por exemplo, já é praticado esse tipo de atividade e os resultados 

são extremamente positivos. 

Este é o caminho certo para poder também atingir esse objetivo. Embora São Paulo 

seja diversificado nas suas regiões, terá um pouco de trabalho em termos de adaptação até 

mesmo para a própria cultura do paulistano de se associar em uma cidade totalmente 

monitorada; então, é um aspecto cultural também que tem que ser trabalhado; mas a meta é 

atingir bons objetivos com a integração dos organismos.  
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A aproximação dos órgãos de Segurança Pública poderá oferecer maior cobertura nas 

áreas de atuação. A integração de sistemas de informações e comunicação entre os 

organismos de Segurança Pública é de suma importância, quando há o entendimento de que a 

cooperação enseja benefícios à população. 

A importância do Sistema Digital de Segurança da GCM é inestimável, sem uma 

ação coordenada e coesa, os órgãos de Segurança Pública correm o sério risco de serem 

ineficazes em seus atendimentos. A ação conjunta propicia atuações cirúrgicas. Quando o 

foco é o mesmo, as ações são afinadas, fazendo com que os objetivos planejados possam ser 

atingidos com a participação de todos. Esse procedimento não passa desapercebido pela 

população, aumentando a sensação de segurança. 

A implantação do Sistema Digital de Segurança da GCM é uma grande conquista, 

tanto para a organização quanto para a população, pois, com o novo sistema poderemos dar 

uma resposta mais rápida nas ocorrências e, desta forma, atender melhor as necessidades do 

público geral. É importante na promoção da agilidade das transmissões de dados e 

informações, na agilidade às ocorrências e investigações, clareza nas informações e melhor 

aproveitamento dos meios empregados, oportunidades de interação entre os órgãos de 

segurança e qualidade de primeiro mundo. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM é uma ferramenta atual e ativa na 

identificação, no planejamento e na distribuição das formas de atuação do Guarda Civil 

Metropolitano.  

Com a integração das informações por meio das entidades ou órgãos envolvidos na 

Segurança Pública, acredita-se que tudo caminhará para uma exata medida de intervenção nas 

ações em que o GCM estiver envolvido. Considera-se o compartilhamento de informações de 

Segurança Pública entre os órgãos da estrutura imprescindível e o Sistema Digital de 

Segurança da GCM como uma ferramenta capaz de apresentar em tempo real as informações 

e imagens dos acontecimentos. 

A integração pode trazer muitos benefícios para os órgãos e para a estrutura de 

Segurança Pública de São Paulo, pois, os órgãos estarão demonstrando, mediante dados, 

mapas, imagens etc., todos os diversos tipos de enquadramento para uma determinada região, 

sendo de cunho social, policial ou não. O Sistema Digital de Segurança da GCM é a mais 

atual e melhor ferramenta de atuação no que se refere à segurança da população. 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADO AOS SUJEITOS DO 

GRUPO II 

 

INTEGRAÇÃO/INTEROPERABILIDADE/TECNOLOGIAS 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

 
 

DISSERTAÇÃO: O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO CAMPO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO: DESAFIOS À GESTÃO DE PESSOAS. 

 

MESTRANDA: JEANE DOS SANTOS ALMEIDA 

 

ENTREVISTADOS NESSA FASE DA PESQUISA: 04 (quatro) Guardas Civis 

Metropolitanos operacionais da Guarda Civil Metropolitana. 

 

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES: As respostas desta entrevista farão parte de um 

estudo de caso que visa contribuir para sistematizar a experiência do novo Sistema Digital de 

Segurança da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – GCM/SP; identificar o processo de 

desenvolvimento do gestor; explicitar as inter-relações entre os órgãos e autoridades no 

processo de TICs da GCM/SP; conhecer a integração de sistema de informação e 

comunicação entre os órgãos de Segurança Pública. 

A participação do entrevistado é importante e fundamental na medida em que poderá ajudar 

na identificação de problemas e apresentar proposta de melhorias para o sistema.  

Embora seja solicitado ao entrevistado que se identifique, não há obrigatoriedade. 

Independente da identificação ou não, as informações aqui prestadas serão utilizadas 

exclusivamente para os fins do estudo, sem causar embaraços ou constrangimentos 

profissionais. 

DEFINIÇÕES DE TERMOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Para os fins da pesquisa em execução alguns termos importantes foram definidos, a saber: 
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INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES : habilidade de compartilhar informação crítica por 

meio de tecnologias até pontos chaves de decisão (vertical e horizontal) na estrutura da 

segurança urbana. 

INTEROPERABILIDADE: link de comunicação essencial dentro dos sistemas de 

comunicação o qual permite diferentes Unidades de dois ou mais diferentes órgãos 

interagirem com outros, para o intercâmbio de informações de acordo com uma metodologia 

definida de modo a alcançar resultados previsíveis e/ou esperados. 

OPERAÇÕES: (i) ORDINÁRIAS – são as mais comumente encontradas e são tipicamente 

associadas com áreas de circunscrição ou ação concorrentes, onde os órgãos de Segurança 

Pública necessitam monitorar o tráfego rotineiro de cada uma em termos de comunicações; 

(ii) AJUDA MÚTUA – envolve múltiplas unidades de um ou de diferentes órgãos da 

Segurança Pública, sob condições que permitam algum grau de planejamento antecipado para 

um evento específico; (iii) FORÇA-TAREFA – usualmente envolve comunicações entre os 

órgãos, representando várias unidades ou esferas de governo (municipal, estadual e/ou 

federal) sob condições que permitem planejamento antecipado. 

SISTEMA DIGITAL DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DA 

CIDADE DE SÃO PAULO: Sistema Digital de Segurança implantado com a finalidade de 

detectar intrusões, incidentes, roubos, entre outros, para proporcionar a emissão de alarmes, a 

apresentação dos locais e áreas violadas em diagrama gráfico e visualização de imagens. 

 

A pesquisadora desde já agradece a colaboração. 
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ROTEIRO DE PERGUNTAS 

GRUPO II 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

1) Por favor, o(a) Senhor(a) poderia se identificar? (nome; idade; unidade de trabalho; cargo; 

nível de formação; área de formação; e quanto trabalha na GCM; quanto tempo exerce o 

cargo). 

2) Possui formação ou treinamento específico na área em que está atuando? Se sim, quais? 

 

3) Os cursos e ou treinamento foram realizados na GCM?  

 

4) Como o(a) Senhor(a) considera a infra-estrutura de tecnologia de comunicação e 

informação? Ela é adequada e responde as necessidades da organização? 

 

5) Todas as Unidades encontram-se interconectadas entre si? Se sim, por qual meio de 

transmissão?  

 

6) Como é realizado o compartilhamento e transmissão das informações com os outros 

órgãos de segurança?  

 

7) O(A) Senhor(a) conhece o Sistema Digital de Segurança da GCM? Se sim, qual a sua 

opinião sobre o referido Sistema?  

 

8) O(A) Senhor(a) considera que o Sistema Digital de Segurança da GCM é importante para 

a sua organização? Se sim, por quê? 

 

9) Os computadores disponíveis e em uso em sua organização atualmente são considerados 

de tecnologia de ponta? Eles respondem a necessidade da Organização? 

 

10) Como o(a) Senhor(a) considera as tecnologias de informação e comunicação disponíveis 

em sua organização? São suficientes para a execução das atividades com eficiência e 

eficácia? 
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11) Como o(a) Senhor(a) classifica esses equipamentos em termos de atualidade tecnológica, 

considerando as necessidades atuais de sua organização? 

 

12) O (A) Senhor(a) tem acesso às informações sobre os projetos relativos a novas tecnologias 

a serem implementados na sua organização? Se sim, quais são os projetos? 

 

13) O Sistema Digital de Segurança da GCM – é, atualmente, acessado por outros órgãos da 

Segurança Pública? Se sim, Quais? 

 

14) O Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe melhorias para a operacionalização das 

atividades dos GCMs? Se sim, quais? 

 

15) Qual a sua opinião sobre o compartilhamento de informações de Segurança Pública entre 

os órgãos de Segurança Pública?  

 

16) Considera importe o compartilhamento? Se sim, Por quê?  (exemplo: Efetividade no 

combate ao crime, Facilitação das estratégias, Agilidade e confiabilidade nos processos, 

Integração e harmonia nas operações policiais). 

 

17) Quais benefícios que a integração pode traz para os organismos, integrantes da corporação 

e comunidade? 

 

18) Em sua opinião, a área de tecnologia da informação e comunicação de sua organização, 

tem cumprido seu papel com qualidade e oportunidade? Quais as razões que você atribui? 

 

19) O (A) Senhor(a)  tem conhecimento se as equipes que atuam na operacionalização e nas 

áreas monitoradas receberam ou recebem treinamentos especializados? Quais e onde 

foram realizados? 

 

20) Indique, segundo sua opinião, quais os fatores que atuam ou podem atuar como barreiras 

para o alcance da integração dos sistemas de informações e comunicações entre os órgãos 

de Segurança Pública de São Paulo?  
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21) O(A) Senhor(a) considera que há um esforço real para prover a implementação da 

integração dos sistemas entre as estruturas de Segurança Pública? Por quê? 

 

22) O(A) Senhor(a) está satisfeito(a) com o Sistema Digital de Segurança da GCM? Por quê? 

 

23) Que recomendações o(a) Senhor(a) daria para que o Sistema Digital de Segurança da 

GCM pudesse ter sucesso em escala estadual?  
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APÊNDICE E 

RELATO INDIVIDUAL DAS FALAS DOS SUJEITOS DO GRUPO II 

 

Seguem dados das entrevistas com os sujeitos do Grupo II compilados na integra. 

Primeiramente apresenta-se a identificação do sujeito elaborada a partir da fala do mesmo. 

Os sujeitos foram identificados pelas iniciais dos nomes e sobrenomes, preservando 

o anonimato, com excessão dos sujeitos que fizeram questão da identificação do seu nome na 

dissertação. Em seguida apresenta-se a identificação das expressões-chave e idéias centrais. 

 

Sujeito JCAS - Guarda Civil Metropolitano – Senhor JCAS (1º entrevistado): 

Fala do sujeito 

Estou com quarenta e um anos de idade e trabalho há vinte e dois anos de GCM. 

Trabalho na área operacional da Guarda Civil Metropolitana. 

Tenho o segundo grau completo. 

Exerço o cargo de Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe. 

Possuo formação e treinamento específico de Guarda Civil Metropolitano. 

 

Sujeito AJS - Guarda Civil Metropolitano – Senhor AJS (2º entrevistado): 

Estou com quarenta e sete anos de idade e trabalho há quinze anos na GCM. 

Trabalho na área operacional da Guarda Civil Metropolitana. 

Tenho Nível Superior Incompleto. 

Exerço o cargo de Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe. 

Possuo formação e treinamento na área em que atuo e fiz outros cursos, especificamente na 

área de informática - Word, Excel, Access, Power Point, etc. 

Os cursos forma realizados na Guarda Civil Metropolitana em cooperação com a PRODAM. 

 

Sujeito RMDS - Guarda Civil Metropolitano – Senhora RMDS (3º entrevistado): 

Estou com vinte e nove anos de idade e trabalho há oito anos na GCM. 

Trabalho como Encarregado de serviços Administrativos GCM. 

Sou Guarda Civil Metropolitano feminino 2ª classe. 

Tenho Superior Incompleto (cursando). 



149 
 

Possuo formação e treinamento específico na área em que está atuando - Curso de formação 

de GCM (Centro de Formação de Segurança Urbana – GCM), CAP – Curso de 

Aperfeiçoamento Profissional. Os cursos e treinamento foram realizados na GCM. 

Sujeito WFS - Guarda Civil Metropolitano – Senhor WFS (4º entrevistado): 

Estou com trinta e sete anos de idade e trabalho há dezesseis anos na GCM. 

Trabalho na área operacional e administrativa da Guarda Civil Metropolitana. 

Tenho Nível Superior Graduação. 

Exerço o cargo de Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe. 

Possuo formação e treinamento na área em que atuo e fiz outros cursos realizados no antigo 

Departamento de Ensino, hoje chamado de Centro de Formação em Segurança Urbana. 

 

 

Expressões-chave6 e idéias centrais identificadas no conjunto de respostas 

 

Em seguida são apresentadas às expressões-chave e às idéias centrais identificadas 

em negrito, no conjunto de respostas relativas às entrevistas, que permitiram a criação de três 

Categorias de Análise - CA cuja expectativa é alcançar os objetivos específicos.  

 

1ª CA - a gestão das pessoas mediadas pela implantação das TICs: 

 

Sujeito JCA - Há falta de pessoal especializado e ausência de um líder para o projeto. 

 

Sujeito AJS - É preciso reconhecimento do trabalho da Coordenadoria de Segurança Urbana, 

bem como respeito e valorização dos respectivos profissionais dessas áreas. 

Sujeito RMDS - Todo tipo de tecnologia que está dando certo é válido; porém os Gestores 

têm que buscar sempre inovações neste segmento porque, com as mudanças constantes 

nas organizações, aqueles que se beneficiam ou utilizam os serviços vão ter novas exigências 

e para que o sistema continue suprindo as demandas, terão que haver cada vez mais 

investimentos de ponta. O Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe melhorias para a 

operacionalização das atividades dos GCMs, por exemplo, agilidade no atendimento a 

ocorrências, maior visualização para fiscalização do comércio irregular ambulante. 

                                                 
6  As expressões-chave foram negritadas no relato original para facilitar sua visualização, pois serão 

posteriormente retomadas. 
 



150 
 

Sujeito WFS - Há falta de investimento em gestão de pessoas  e falta de investimento na 

estrutura. As equipes que atuam na operacionalização e nas áreas monitoradas receberam e 

recebem treinamento especializado. 

 

2ª CA - os sistemas de informação e comunicação entre os organismos de Segurança 

Pública: 

 

Sujeito JCAS - O compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos 

de Segurança Pública é essencial. Todas as forças de segurança deveriam ser integradas, 

para ajudar na prevenção e socorro necessários. Para que o Sistema Digital de Segurança da 

GCM tenha sucesso em escala estadual, é preciso disponibilidade de recursos financeiros; 

política de segurança voltada para a implementação do sistema; vontade política dos governos 

municipal e estadual; reconhecimento do trabalho da coordenadoria de segurança urbana, 

principalmente vontade política. Há fatores que atuam ou podem atuar como barreiras para o 

alcance da integração dos sistemas de informações e comunicações entre os órgãos de 

Segurança Pública de São Paulo, são verbas insuficientes, questões políticas, falta de pessoal 

especializado, falta de confiança entre os órgãos, questões tecnológicas, ausência de um líder 

para o projeto, ausência de uma estrutura de governo forte que patrocine apóie e controle o 

projeto, segurança das informações, questões culturais (risco de exposição da instituição) e, 

principalmente, disputa de poder entre os órgãos. 

 

Sujeito AJS – A Guarda Civil Metropolitana  dispõe de infra-estrutura tecnológica de 

comunicação e informação. Possui infra-estrutura interna de comunicação de dados (redes 

internas). Nem todas as Unidades estão interconectadas entre si. Considera que o Sistema 

Digital de Segurança da GCM, atualmente, promove nível de compartilhamento e 

integração de informações entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança 

Pública de São Paulo, pois, é a mais atual e melhor ferramenta de atuação no que se refere à 

Segurança Pública. Nem todas as responsabilidades de trabalho do guarda Civil 

Metropolitano envolvem e exigem o compartilhamento de dados e informações com 

outros órgãos, mas é preciso o compartilhamento das informações com vista à Segurança 

Pública. O Sistema Digital de Segurança da GCM é, atualmente, acessado por outros órgãos 

da Segurança Pública como a SSP por meio da Polícia Militar, da CET etc. O Sistema Digital 

de Segurança da GCM trouxe melhorias para a operacionalização dos GCMs, pois com a 

velocidade da informação e da identificação do local onde ocorre um delito, emergência ou 
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um crime, o GCM terá a correta avaliação e a devida orientação para a sua respectiva atuação 

na abordagem. 

 

Sujeito RMDS - Para que o Sistema Digital de Segurança da GCM possa ter sucesso em 

escala estadual é preciso primeiramente de vontade política dos governos Municipal e 

Estadual e assim sucessivamente.  

Os fatores que atuam ou podem atuar como barreiras para o alcance da integração dos 

sistemas de informações e comunicações entre os órgãos de Segurança Pública de São Paulo 

são as questões políticas, verbas insuficientes e uma cultura organizacional resistente às 

mudanças. 

 

Sujeito WFS - A organização, em sua rotina diária de trabalho, necessita obter dados e 

informações de Segurança Pública originados em diferentes órgãos. O INFOSEG guarda 

muitas informações que colaboram para um bom trabalho e seria um bom sistema, mas que 

não chegam a contento para a Guarda Civil Metropolitana. A organização ainda não obtém e 

disponibiliza  as informações necessárias, com a qualidade e oportunidade  que necessita. 

A integração é mínima, deixando a desejar em diversos aspectos relacionados à Segurança 

Pública. Os itens que interferem diretamente no desenvolvimento do trabalho são a falta de 

pessoal especializado, ausência de interligação entre Unidades e outros órgãos e falta de 

integração de bancos de dados. O Sistema Digital de Segurança da GCM, atualmente, 

promove nível de compartilhamento e integração de informações entre os órgãos que 

compõem a estrutura de Segurança Pública de São Paulo e sempre que solicitado tem 

disponibilizado as informações. O Sistema Digital de Segurança da GCM é, atualmente, 

acessado por outros órgãos da Segurança Pública, a Polícia Militar. Quem trabalha na ponta 

da linha da atividade operacional, obtém os dados e informações que necessita desta forma - 

são informados / solicitados somente naquilo que estão diretamente ligados na ocasião de uma 

ocorrência e, até o momento, não conseguem levantar diretamente dados de veículos e 

registro geral, pois para isso contatam via rádio ou telefone a Central de Telecomunicações da 

Guarda Civil Metropolitana e esta liga para a Polícia Militar como um cidadão comum para 

obter o que precisa. Quando os operadores do Sistema Digital de Segurança da GCM 

observam algo irregular na tela das câmeras, enviam a imagem e a mensagem à sala de rádio 

o Inspetor (gestor) avalia a necessidade ou não de envio de viaturas e Guardas Civis 

Metropolitanos ao local. 
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3ª CA - a percepção dos sujeitos acerca das inter-relações das organizações de 

Segurança Pública: 

 

Sujeito JCAS - O Sistema Digital de Segurança da GCM é importante para a organização 

e para ajudar na prevenção e socorro se necessário. O Compartilhamento é importante, 

porque efetiva o combate ao crime , facilita as estratégias, agiliza e da confiabilidade aos 

processos, integra e harmoniza as operações policiais. A integração das organizações traz 

melhorias tanto para a corporação quanto para a comunidade . 

 

Sujeito AJS - Existe compartilhamento das informações com os outros órgãos de 

segurança por meio das diversas formas de Comunicação Digital da GCM. 

Conheço o Sistema Digital de Segurança da GCM e considero a instalação das 35 primeiras 

câmeras como muito bom, para aquele momento. O Sistema Digital de Segurança da GCM é 

importante para a organização, porque é uma ferramenta mais atual e ativa de identificação 

para o planejamento e distribuição das formas de atuação do Guarda Civil Metropolitano. A 

organização dispõe de outros sistemas de informação e comunicação que são utilizados por 

todas as Unidades como relatórios diários e postos rondados e postos policiados. Os 

computadores disponíveis e em uso na organização são de tecnologia de ponta. As tecnologias 

de informação e comunicação disponíveis na organização são suficientes para a execução das 

atividades, porém poderiam ser mais eficazes. O compartilhamento de informações de 

Segurança Pública entre os órgãos da estrutura é importante, porque promove efetividade 

no combate ao crime , facilitação das estratégias, agilidade e confiabilidade nos 

processos , integração e harmonia nas operações policiais. A integração dos sistemas de 

informações entre os órgãos de Segurança Pública de São Paulo é importante para a GCM, 

porque é a melhor e a mais eficaz ferramenta, com a velocidade real do acontecimento. 

A integração das informações entre os órgãos é muito importante, pois, com a integração 

das informações, por meio das entidades ou órgãos envolvidos, tudo caminhará para uma 

exata medida de intervenção nas ações em que tiver o GCM. A integração pode trazer 

muitos benefícios para os órgãos e para a estrutura de Segurança Pública de São Paulo, pois 

os órgãos estarão demonstrando, por meio de dados, mapas etc., todos os diversos tipos de 

enquadramento para uma determinada região, podendo ser de cunho social, policial ou não. 

 

Sujeito RMDS - A integração pode trazer para os organismos e integrantes da corporação 

agilidade e melhorias no processo de comunicação. 
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O compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos de Segurança 

Pública é importante, pois, traz melhorias nos processos da administração dos serviços, ou 

seja, é formada uma rede de informações e fica mais fácil ter respostas para os problemas 

operacionais do dia-a-dia. O compartilhamento é importante porque, indiscutivelmente, 

facilita a prestação do serviço com melhor qualidade e maior confiabilidade . O Sistema 

Digital de Segurança da GCM é importante para a organização porque, dá maior agilidade e 

praticidade  aos serviços prestados. 

 

Sujeito WFS - O Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe novos e sofisticados 

equipamentos. O compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos 

da estrutura  é importante porque, indubitavelmente, toda e qualquer informação que 

colabore para elucidar um delito é importante. O compartilhamento também é 

importante, porque promove a efetividade no combate ao crime, facilitação das 

estratégias, agilidade e confiabilidade nos processos e integração e harmonia nas 

operações policiais. A integração dos sistemas de informações entre os órgãos de 

Segurança Pública de São Paulo é importante porque facilita o planejamento das atividades, 

redução de duplicidade de registro, padronização de procedimentos, acesso às informações 

importantes para todos, agilidade e transparência nos processos e facilitação da atividade 

preventiva. 

Também é importante a liberação de acesso das informações dos demais órgãos à Guarda 

Civil Metropolitana de São Paulo, porque pode promover a agilidade nas ações de Segurança 

Pública, planejamento operacional, cruzamento e validação de informações, planejamento 

de operações conjuntas, efetividade nas ações preventivas, aumento do controle das ações 

dos órgãos da GCM. A integração é importante, e poderia trazer aos órgãos e estrutura de 

Segurança Pública de São Paulo harmonia, agilidade e confiabilidade  no fluxo de 

informação, maior eficiência e eficácia, melhora da qualidade da análise criminal, ações 

integradas, aumento do controle das ações dos órgãos e planejamento global. O Sistema 

Digital de Segurança da GCM pode prover as necessidades dos demais órgãos, caso haja 

uma integração total; portanto, que haja um treinamento eficiente dos agentes e a distribuição 

menos penosa de equipamentos por pessoa, ou seja, menos monitores para cada um, a fim de 

existir maior eficiência na observação de possíveis delitos que estejam ocorrendo naquele 

momento (tempo real). 

 

 



154 
 

APÊNDICE F 

RELATO SOMATÓRIO DAS FALAS DOS SUJEITOS DO GRUPO II 

 

O relato apresentado a seguir representa a síntese das falas dos Guardas Civis 

Metropolitanos entrevistados. 

Igualmente ao tratamento dado aos resultados das entrevistas com os Gestores são 

apresentadas a seguir as expressões-chave e idéias centrais identificadas em negrito, no 

conjunto de respostas relativas às entrevistas com os Guardas Civis Metropolitano. O presente 

relato representa a síntese das falas dos gestores entrevistados sobre as três categorias de 

análise já explicitadas. 

A técnica utilizada para a elaboração do relato somatório dos Guardas Civis 

Metropolitanos foi a mesma utilizada para o relato somatório dos gestores. A partir dos 

trechos selecionados literalmente das respostas individuais de cada entrevistado aos quais se 

acrescentaram pequenos artifícios (como a presença de conectivos entre parágrafos, a 

correção de alguns erros ortográficos grosseiros etc.), apenas para efeito didático. Desta forma 

realizou-se uma comparação das expressões-chave e idéias centrais já selecionadas, após 

procedeu-se o agrupamento das mesmas. Foram clarificadas e dispostas primeiramente em 

categorias, depois de leitura minuciosa realizou-se encadeamento das idéias centrais de cada 

sujeito, relativas a cada categoria de análise, elaborando um relato somatório apresentado a 

seguir. 

 

 

RELATO SOMATÓRIO – GRUPO II 

 

É certo que a partir da implantação das TICs, as equipes que atuam na 

operacionalização e nas áreas monitoradas receberam e recebem treinamento especializado; 

porém, no processo de desenvolvimento do novo perfil do Gestor para atender o Sistema 

Digital de Segurança da GCM, considera-se a falta de pessoal especializado e a ausência de 

um líder para o projeto. O Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe melhorias para a 

operacionalização das atividades dos GCMs, por exemplo, agilidade no atendimento a 

ocorrências, maior visualização para fiscalização do comércio irregular ambulante. 

Acredita-se que todo tipo de tecnologia que está dando certo é válido; porém os 

Gestores têm que buscar sempre inovações neste segmento porque, com as mudanças 
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constantes nas organizações, aqueles que se beneficiam ou utilizam os serviços vão ter novas 

exigências e para que o sistema continue suprindo as demandas, terá que haver cada vez mais 

investimentos de ponta. É preciso reconhecimento do trabalho da Coordenadoria de 

Segurança Urbana, bem como respeito e valorização dos respectivos profissionais dessas 

áreas. 

É reconhecido que o Sistema Digital de Segurança da GCM trouxe melhorias para a 

operacionalização das atividades dos GCMs, por exemplo, agilidade no atendimento a 

ocorrências, maior visualização para fiscalização do comércio irregular ambulante. As 

equipes que atuam na operacionalização e nas áreas monitoradas receberam e recebem 

treinamento especializado. Porém, há falta de mais investimento em gestão de pessoas e falta 

de investimento na estrutura. 

Quanto às inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da 

GCM/SP, o compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos de 

Segurança Pública são essenciais. Todas as forças de segurança deveriam ser integradas, para 

ajudar na prevenção e socorro necessários. 

A organização dispõe de infra-estrutura tecnológica de comunicação e informação. 

Possui infra-estrutura interna de comunicação de dados (redes internas). É reconhecido que 

nem todas as Unidades estão interconectadas entre si. O Sistema Digital de Segurança da 

GCM, se implementado, poderá promover o nível de compartilhamento e integração de 

informações entre os órgãos que compõem a estrutura de Segurança Pública de São Paulo, 

pois é a mais atual e melhor ferramenta de atuação no que se refere à Segurança Pública. 

Para que o Sistema Digital de Segurança da GCM tenha sucesso em escala estadual, 

é preciso disponibilidade de recursos financeiros, política de segurança voltada para a 

implementação do sistema, vontade política dos governos municipal e estadual, 

reconhecimento do trabalho da Coordenadoria de Segurança Urbana e principalmente vontade 

política. 

A organização, em sua rotina diária de trabalho, necessita obter dados e informações 

de Segurança Pública originados em diferentes órgãos. Sistema Integrado de Informações de 

Justiça e Segurança Pública – INFOSEG guarda muitas informações que colaboram para um 

bom trabalho e seria um bom sistema, mas que não chegam a contexto para a GCM.  

Há fatores que atuam ou podem atuar como barreiras para o alcance da integração 

dos sistemas de informações e comunicações entre os órgãos de Segurança Pública de São 

Paulo; são verbas insuficientes, questões políticas, falta de pessoal especializado, falta de 

confiança entre os órgãos, questões tecnológicas, ausência de um líder para o projeto, 
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ausência de uma estrutura de governo forte que patrocine, apóie e controle o projeto, 

segurança das informações, questões culturais (risco de exposição da instituição) e, 

principalmente, disputa de poder entre os órgãos. 

Para que o Sistema Digital de Segurança da GCM possa ter sucesso em escala 

estadual é preciso primeiramente de vontade política dos governos Municipal e Estadual e 

assim sucessivamente. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM é, atualmente, acessado por outros órgãos 

da Segurança Pública como a SSP, por meio da Polícia Militar, da CET etc. O Sistema Digital 

de Segurança da GCM trouxe melhorias para a operacionalização dos GCMs, pois, com a 

velocidade da informação e da identificação do local onde ocorre um delito, emergência ou 

um crime, o GCM terá a correta avaliação e a devida orientação para a sua respectiva atuação 

na abordagem. 

Em algumas áreas da organização (Unidades da GCM) não há, ainda, a 

disponibilização das informações necessárias, com a qualidade e oportunidade que 

necessitam. A integração é mínima, deixando a desejar em diversos aspectos relacionados à 

Segurança Pública. A falta de pessoal especializado, a ausência de interligação entre as 

unidades e entre outros órgãos, a falta de bancos de dados integrados prejudicam a 

operacionalização do trabalho.  

O Sistema Digital de Segurança da GCM, atualmente, promove nível de 

compartilhamento e integração de informações entre os órgãos que compõem a estrutura de 

Segurança Pública de São Paulo e, sempre que solicitado, tem disponibilizado as informações. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM é, atualmente, acessado por outros órgãos 

da Segurança Pública como a SSP, por meio da Polícia Militar, o CET etc. Quem trabalha na 

ponta da linha da atividade operacional obtém os dados e informações que necessita desta 

forma - são informados e as demandas estão diretamente ligadas na ocasião a uma 

determinada ocorrência. Existem outros dados que não são fornecidos pelo Sistema de Digital 

de Segurança da GCM, para obter essas informações os GCMs contam com o sistema de 

radiocomunicação ou via telefone, contatos promovidos pela CETEL e esta liga para a Polícia 

Militar como um cidadão comum para obter o que precisa. 

Quando é visualizado pelo Sistema de Digital de Segurança da GCM algo irregular 

nas telas das câmeras de monitoramento, a imagem e uma mensagem são enviadas à sala 

rádio que aciona o Inspetor para avaliar a necessidade ou não de envio de viaturas / GCMs ao 

local. 
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A integração de sistemas de informação e comunicação entre os órgãos de Segurança 

Pública, hoje promovida pelo Sistema Digital de Segurança da GCM é importante para a 

organização e para ajudar na prevenção e socorro necessários. É necessário o 

compartilhamento, porque efetiva o combate ao crime, facilita as estratégias, agiliza e dá 

confiabilidade aos processos, integra e harmoniza as operações policiais. A integração das 

organizações traz melhorias tanto para a corporação quanto para a comunidade. 

O compartilhamento das informações entre os órgãos de Segurança Pública é 

realizado por meio das diversas formas de comunicação digital da GCM, a partir das 

instalações das 35 (trinta e cinco) primeiras câmeras. 

O Sistema Digital de Segurança da GCM é importante para a organização, porque é 

uma ferramenta mais atual e ativa na identificação das ocorrências e as informações dão 

suporte ao planejamento da distribuição das tarefas e formas de atuação do GCM frente ao 

evento. 

A organização dispõe de outros sistemas de informação e comunicação que são 

utilizados por todas as Unidades como relatórios diários, postos rondados e postos policiados. 

Os computadores disponíveis e em uso na organização são de tecnologia de ponta e 

as TICs são suficientes para a execução das atividades, porém poderiam ser mais eficazes. 

O compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos da 

estrutura é importante, também, porque promove efetividade no combate ao crime, facilitação 

das estratégias, agilidade e confiabilidade nos processos, integração e harmonia nas operações 

policiais. 

A integração dos sistemas de informações entre os órgãos de Segurança Pública de 

São Paulo, por meio do Sistema Digital de Segurança da GCM, é a melhor e a mais eficaz 

ferramenta, com a velocidade real do acontecimento. 

Com a integração das informações entre os órgãos envolvidos, tudo caminhará para 

uma exata medida de intervenção nas ações em que estiver envolvido o GCM. 

A integração pode trazer muitos benefícios para os órgãos e para a estrutura de 

Segurança Pública de São Paulo, pois os órgãos estarão demonstrando por meio de dados, 

mapas etc., todos os diversos tipos de enquadramento para uma determinada região, podendo 

ser de cunho social, policial ou não. 

A integração trouxe para os organismos e integrantes da corporação a agilidade e 

melhorias no processo de comunicação, melhorias nos processos da administração dos 

serviços, formação de uma rede de informações, facilitando respostas para os problemas 

operacionais do dia-a-dia. Facilitou a prestação do serviço com melhor qualidade e maior 
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confiabilidade, com maior agilidade e praticidade aos serviços prestados. Trouxe, também, 

novos e sofisticados equipamentos. 

O compartilhamento de informações de Segurança Pública entre os órgãos da 

estrutura promoveu a colaboração na elucidação dos delitos.  

Também é importante, porque promove a efetividade no combate ao crime, 

facilitação das estratégias, agilidade e confiabilidade nos processos e integração e harmonia 

nas operações policiais. Além de facilitar o planejamento das atividades, promove a redução 

de duplicidade de registro, a padronização de procedimentos, o acesso às informações 

importantes para todos, a agilidade e a transparência nos processos e a facilitação da atividade 

preventiva. 

Mas para dar maior efetividade, é preciso que os outros órgãos sigam o exemplo e 

libertem o acesso das informações em seu domínio à Guarda Civil Metropolitana. Assim, 

promoverá a agilidade nas ações de Segurança Pública, o planejamento operacional, o 

cruzamento e validação de informações, o planejamento de operações conjuntas, a efetividade 

nas ações preventivas, o aumento do controle das ações dos órgãos da GCM. 

A integração é importante e poderia trazer aos órgãos e estrutura de Segurança 

Pública de São Paulo harmonia, agilidade e confiabilidade no fluxo de informação, maior 

eficiência e eficácia, melhoria na qualidade da análise criminal, promoção de ações 

integradas, aumento do controle das ações dos órgãos e planejamento global.  

O Sistema Digital de Segurança da GCM pode prover as necessidades dos demais 

órgãos, caso haja uma integração total. Portanto, que haja um treinamento eficiente dos 

agentes e a distribuição menos penosa de equipamentos por pessoa, ou seja, menos monitores 

para cada um a fim de existir maior eficiência na observação de possíveis delitos que estejam 

ocorrendo naquele momento (tempo real). 
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APÊNDICE G 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você foi selecionado entre os integrantes ativos da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para participar de 
uma pesquisa e sua participação não é obrigatória. A qualquer mo mento O(A) Senhor(a) pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento não sendo penalizado de forma alguma. Após ser esclarecido(a) sobre as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 
vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável.  
As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o sigilo sobre sua participação. O 
objetivo da pesquisa é analisar o uso das TICs no campo operacional da Gu arda Civil Metropolitana de São 
Paulo. 
Para a presente pesquisa não há riscos previsíveis ou possíveis desconfortos para os sujeitos selecionados, 
desta forma também não há previsão de indenização/reparação. Assim, asseguro não haver riscos previsíveis ou 
possíveis desconfortos para você participante. Quanto aos benefícios da pesquisa, sua participação é importante 
e fundamental na medida em que poderá ajudar na identificação de problemas e assim trazer sugestões de 
melhorias e proposta de soluções para as deficiências que possam existir no Sistema Digital de Segurança da 
Guarda Civil Metropolitana.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO CAMPO 

OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE SÃO PAULO: DESAFIOS À GESTÃO 

DE PESSOAS. 

Pesquisadora Responsável: JEANE DOS SANTOS ALMEIDA 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (13) 3427-1913 ou (11) 3124-5116 
 
 

______________________________________________ 
JEANE DOS SANTOS ALMEIDA 

R.G. 17.330.839-9 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,____________________________________________________, RG__________________ abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NO CAMPO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE SÃO PAULO: DESAFIOS 

À GESTÃO DE PESSOAS, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Jeane 

dos Santos Almeida sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis ris cos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

São Paulo,           de                           de             . 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE H 

REQUERIMENTO – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

Nome: Jeane dos Santos Almeida 

Identidade: nº 17.330.839-9 

CPF: 087.553.158-01 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Concluído: Administração de Empresas 

Em andamento: Mestrado em Administração 

Área de Concentração: Gestão de Organizações – Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas e 

Organizações 

Telefone: (13) 3427-1913 ou (13) 8118-5695 

Instituição vinculada: UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCEDIMENTO DE PESQUISA: 

 

PROJETO DE PESQUISA - ESTUDO DE CASO: 

DISSERTAÇÃO: O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO CAMPO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO: DESAFIOS À GESTÃO DE PESSOAS. 

Eu Jeane dos Santos Almeida venho solicitar ao Senhor Supervisor Geral de 

Administração e Finanças, da Coordenadoria de Segurança Urbana, da Secretaria do Governo 

Municipal, Ilustríssimo Senhor Nevoral Alves Bucheroni, AUTORIZAÇÃO, para a 

realização de pesquisa acadêmica no âmbito dessa Coordenadoria de Segurança Urbana. 

A pesquisa fará parte de um estudo de caso que visa contribuir para a sistematização 

do novo sistema de informação e comunicação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo – 

GCM/SP – Sistema Digital de Segurança da GCM. Os objetivos específicos da pesquisa são: 

sistematizar a experiência do novo Sistema Digital de Segurança da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo – GCM/SP; identificar o processo de desenvolvimento do gestor; 

explicitar as inter-relações entre os órgãos e autoridades no processo de TICs da GCM/SP; 
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conhecer a integração de sistema de informação e comunicação entre os órgãos de Segurança 

Pública. 

As informações e dados coletados serão utilizados exclusivamente para os fins do 

estudo acadêmico proposto, sem causar embaraços ou constrangimentos profissionais aos 

envolvidos, ou, ainda à organização. 

O presente estudo acadêmico tem como objetivo geral analisar o uso das TICs no 

campo operacional da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Considera-se importante 

pesquisar determinados sistemas capazes de melhorar o desempenho das instituições 

responsáveis pelo combate à violência, prevenção e repressão ao crime com eficiência, 

utilizando-se como meio as Tecnologias da Informação e Comunicação, para atendimento às 

políticas de Segurança Pública, que visa alcançar níveis toleráveis para o bem-estar da 

comunidade. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS - De acordo com o tema tratado no projeto e 

em função dos objetivos elencados no presente estudo, a contextualização do ambiente de 

pesquisa estará focalizada no seguinte plano de trabalho: 

A primeira etapa do plano de trabalho é composta por uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Nesta, a finalidade é mapear dados que poderá ser de natureza técnica, histórica, 

legal, estatística e científica com o intuito de explicitar o estado atual da questão das 

Tecnologias da Informação e Comunicação nos organismos de Segurança Pública. 

A segunda etapa do plano de trabalho é a coleta dos dados primários, obtidos in loco na 

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Os sujeitos estão distribuídos em dois grupos 

distintos (Grupo I e Grupo II), sendo um deles constituído de Gestores (Inspetores, Classes 

Distintas) e o outro constituído de agentes ligados à operacionalização (Guardas Civis 

Metropolitanos). Para os dois grupos de sujeitos a escolha esteve relacionada com o objeto de 

estudo, o que recaiu, indiscutivelmente, nos integrantes da Guarda Civil Metropolitana que 

trabalham interna e externamente nas funções interligadas ao Sistema Digital de Segurança da 

GCM.  

Os critérios de seleção para o Grupo I são: 

• ser integrante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo ;  

• ser integrantes do quadro de Chefia da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo no 

mínimo de um ano; 

• ter envolvimento no mínimo em uma das atividades internas e/ou externas do Sistema 

Tecnológico da GCM ;  
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• desempenhar as atividades de gerenciamentos do referido Sistema Digital de 

Segurança da GCM  por no mínimo seis meses; 

• estar desempalhando efetivamente a função de gerente no período da pesquisa. 

O Grupo I é composto de quatro Gestores, sendo dois Inspetores que participam ou 

participaram do gerenciamento do Sistema Digital de Segurança GCM e dois Classes 

Distintas que realizam o gerenciamento das equipes que operam nas áreas de abrangência do 

Sistema Digital de Segurança da GCM. 

E para o segundo grupo serão critérios de seleção aqueles sujeitos que se enquadram no 

seguinte perfil: 

• ser Guarda Civil Metropolitano ativo na operacionalização do Sistema Digital de 

Segurança da GCM.  

• desempenhar atividades na operacionalização interna ou externa da Guarda Civil 

Metropolitana; 

• se integrantes do Quadro da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo há pelo menos 

dois anos;  

O Grupo II é composto de quatro Guardas Civis Metropolitanos.  

Nesta etapa a metodologia a ser utilizada será a técnica de entrevista, com perguntas semi-

estruturas e espontâneas. Os instrumentos a serem utilizados para a coleta de dados durante as 

entrevistas serão o roteiro de perguntas e o gravador, o que certamente permitirá a 

reconstrução total da fala dos entrevistados, respeitando assim a oralidade dos sujeitos de 

forma íntegra e integral. 

A terceira etapa é a observação direta a ser realizada no prédio do Comando da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo, onde está instalado o Sistema Digital de Segurança da GCM. 

Tendo a finalidade de colher relatos que auxiliarão na sistematização do novo Sistema Digital 

de Segurança da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. O local da observação direta 

consiste na área onde estão instalados os equipamentos e monitores e aonde trabalham as 

equipes internas do Sistema Digital de Segurança da GCM. Os dados que se pretende coletar 

na observação direta servirão para a elaboração de relatório, com a finalidade da possibilidade 

de avaliar se o nível de inovação tecnológica na Guarda Civil Metropolitana tem apresentado 

eficiência, eficácia e versatilidade. 

Considera-se a entrevista e a observação direta como técnicas ideais da coleta de relatos, que 

se pretende impetrar nesta pesquisa para, em consonância com a literatura, alcançar os 

objetivos propostos. 
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Nesta fase o local selecionado será a própria sede do Sistema Digital de Segurança da GCM.  

A última etapa corresponderá à análise dos relatos propriamente dita. O confrontamento dos 

relatos objetivará determinar a consistência dos mesmos, atingir os objetivos específicos e 

para a confirmação ou não das hipóteses levantadas. 

A amostra não probabilística é considerada compatível para o estudo proposto e os relatos 

receberão tratamento de análise qualitativa. 

Os relatos servirão de subsídios à análise qualitativa que permitirá uma liberdade na busca dos 

sujeitos e dos locais considerados mais relevantes e apropriados à pesquisa que se pretende. 

Com a presente proposta espera-se construir uma pesquisa que traga subsídios coerentes e 

compatíveis, necessários para elaboração do trabalho acadêmico com o nível de estruturação 

de uma dissertação de mestrado.  

 

EXPECTATIVAS SOBRE O MÉTODO A SER UTILIZADO - Tendo em vista que o 

estudo de caso oferece várias fontes de evidências, tais como documentos, registros em 

arquivos, entrevistas, observações diretas, é possível para a presente proposta a utilização do 

Método de Comparação dos resultados, após análise e interpretação dos resultados (resposta) 

das entrevistas que serão tratados preliminarmente antes das comparações. A expectativa é 

que, com o estudo de caso como estratégia de pesquisa, com a possibilidade da utilização 

dessas várias técnicas poderá responder questões que, possivelmente, não poderiam se 

respondidas por meio de outras estratégias de investigação. 

Segundo Yin (2006) é recomendado o uso de várias fontes de evidências. Para o autor a 

oportunidade da utilização de várias fontes para a obtenção de evidências é um ponto forte 

muito importante para o estudo de caso. Sendo a vantagem mais importante que se apresenta 

no uso de fontes múltiplas de evidências, o desenvolvimento de linhas convergentes de 

investigação. 

Pretende-se coletar os dados a partir de: entrevistas, pesquisa bibliográfica e documental e 

observação direta. 

Para o tratamento dos relatos, inspirada nas pesquisas realizadas por Lefèvre e Lefèvre 

(2003), pretende-se utilizar a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC para a 

interpretação dos resultados (respostas) provenientes das entrevistas. 

O Discurso do Sujeito Coletivo - DSC é uma técnica da Pesquisa Qualitativa, desenvolvida 

pelos professores Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, da Universidade de São 

Paulo e do Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo, uma instituição privada 

criada em 2005 por pesquisadores provenientes da USP. 



164 
 

Como explicitado anteriormente pretende-se ainda, durante a entrevista, utilizar roteiro com 

questões abertas previamente elaboradas e o uso de gravador, possibilitando desta forma uma 

coleta integral sem perda de informações. Não se trata aqui de registrar os relatos 

mecanicamente, mas sim ter coletado todos os relatos claramente disponíveis e utilizá- los na 

hora da interpretação dos mesmos.  

Esta abordagem metodológica tem a finalidade de colher relatos que possivelmente ajudarão 

na sistematização do novo sistema de informação. 

Os resultados receberão tratamento qualitativo e certamente permitirá a partir dos relatos 

empíricos, das observações e juntamente com o apoio dos conceitos teóricos da pesquisa 

bibliográfica e documental, uma análise abrangente do Sistema Digital de Segurança da GCM 

e sobre a Gestão de Pessoas em um ambiente de inovações tecnológicas, alcançando desta 

forma os objetivos gerais e específicos propostos. 

As implementações dos procedimentos aqui descritos facilitarão a coleta de dados que 

receberão tratamento de análise qualitativa, como já foi dito anteriormente, não se 

configurando de forma alguma como estudo estatístico. 

Serão objeto de análise os resultados mais prevalentes e as “falas” recorrentes no material 

empírico coletado. 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2008. 

 

_______________________________________________ 

JEANE DOS SANTOS ALMEIDA 

 

AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA PESQUISA, NOS MOLDES DEFINIDOS NO 

PRESENTE REQUERIMENTO. 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2008. 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGENS 

 


