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RESUMO

Esta pesquisa teve por objetivo estudar a viabilidade da implantação dos Centros Integrados
de Comando e Controle (CICCs), ferramentas de última geração que abrangem locais,
soluções tecnológicas e sistemas gerenciais para integração de serviços, de forma a
verificar a sua potencial capacidade de integrar os órgãos fragmentados do sistema de
Defesa Social no Estado brasileiro, visando à realização da Copa do Mundo de Futebol no
Brasil, e todos os eventos a ela relacionados. O estudo se ambienta na demonstração do
atual modelo de segurança pública do Estado brasileiro, considerada sua vocação histórica
fragmentária, sob a ótica da divisão de serviços e da multiplicidade de órgãos prestadores
destes serviços, o que se contrapõe ao atual contexto de Estado Rede; procura também
enfocar a necessária evolução gerencial e tecnológica do Estado para fazer face às grandes
modificações nos conceitos relacionais da sociedade, provocadas a partir da criação da
internet e da sua disseminação como principal meio de transmissão de dados, voz e
imagens das quatro últimas décadas. Trata-se de pesquisa bibliográfica com traços
descritivos, com base em publicações que abordam o assunto redes de forma detalhada,
sobretudo a partir da revolução da era da informação, e em opiniões de especialistas em
Defesa Social, obtidas através de entrevistas estruturadas. Conclui-se pela aplicabilidade
dos CICCs como ferramenta capaz de integrar os órgãos de Defesa Social de maneira a
proporcionar serviços de qualidade aos cidadãos em um ambiente cooperativo com tomadas
de decisões consensuais baseadas no conceito de liderança variável, ou seja, de liderança
situacional.

Palavras-chave: Redes, Estado rede, Centro Integrado de Comando e Controle, Integração.

ABSTRACT

This research was aimed to study the Integrated Command and Control Centers tools, which
include local art, technology solutions and management systems It’s to integrate services in
order to verify their potential ability and to integrate thesystem of Social Defense organs in
the Brazil to cope with World Cup witch will take place in some Brazilian states, and all its
related events. The study is based on a demonstration of the current public security system
in Brazil, taking into consideration its historical vocation, focusing on the types of services
provided by the multiplicity of agencies, which goes against the current context of State
Network. The study also focus on the necessary management and technological evolution of
the state to cope with major changes in relational concepts of society, resulting from the
creation of the Internet and its dissemination as a primary means of transmitting data, voice
and images of the last four decades. Based on publications that address the issue ―networks‖
in detail, mainly from the revolution of the age of information and opinions of experts in Social
Defense, we seek to verify the applicability of Integrated Command and Control Integration
as a tool capable of integrating the organs of Social Defense in order to provide quality
services to citizens in a cooperative environment with consensual decision-making based on
the

concept

of

variable

leadership,

in

other

words,

situational

leadership.

Keywords: Networks, network state, the Integrated Command and Control Integration.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema de segurança pública brasileiro, fragmentado desde sua origem, com
atribuições separadas dos órgãos e de múltiplos bancos de dados, passa pelo paradigma da
evolução proporcionada por um dos maiores eventos esportivos da humanidade, a Copa do
Mundo de Futebol, a se realizar no Estado brasileiro no ano de 2014, conforme acordo
firmado entre o governo e a Federação Internacional de Federações de Futebol (FIFA).

Vêm à tona discussões sobre a capacidade de resposta das instituições aos
eventos e a capacidade de agregação de serviços para atendimento às demandas de
segurança de maneira eficiente, em um momento em que as relações Estado-sociedade
brasileiros passam pela necessidade de reestruturação de métodos e técnicas
ultrapassados de atuação estatal, sobretudo na área de defesa social, onde a tônica de
ações isoladas dos órgãos dificulta a sistematização de políticas satisfatórias de
atendimento ao cidadão, bem como a criação, manutenção e análise de bancos de dados
capazes de fomentar planejamentos eficazes.

Com uma legislação que privilegia a atuação isolada dos órgãos de defesa
social, apartados funcional e operacionalmente, já a partir de sua origem legal constante na
Constituição da República Federativa do Brasil, o país se vê em um momento singular
devido à sua necessidade de evoluir no campo da segurança pública, desenvolvendo
métodos de trabalho mais adequados e implementando novas soluções tecnológicas para a
segurança pública.

Habituados historicamente a atuar de forma isolada, os órgãos de segurança
pública, e outros com atribuições afetas à defesa social, buscam soluções para melhoria dos
seus serviços, procurando adequar-se às demandas dos cidadãos, propagadas a cada dia
de maneira mais ágil, viabilizada pela revolução tecnológica desta que se denomina a era da
informação.

Com 12 capitais estaduais envolvidas diretamente no evento e com a expectativa
de um grande fluxo de turistas e profissionais a serviço da FIFA e de órgãos de imprensa de
diversas nacionalidades circulando pelo território nacional, vislumbra-se a gama de
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atribuições que os órgãos de defesa social enfrentarão para proporcionar um ambiente
seguro durante as atividades relacionadas à Copa do Mundo.

A se confirmarem as expectativas do governo brasileiro, em meados do ano de
2014 espera-se que cerca de seiscentos mil turistas de fora do país e três milhões e cem mil
nacionais se desloquem para as cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo, além das
delegações de trinta e dois países, quinze mil jornalistas, quinze mil voluntários e trezentos
funcionários e convidados da FIFA, conforme informações veiculadas abertamente na
imprensa.

As capitais-sede de jogos da competição serão Belo Horizonte-Minas Gerais,
Brasília- Distrito Federal, Cuiabá- Mato Grosso, Curitiba- Paraná, Fortaleza- Ceará, ManausAmazonas, Natal- Rio Grande do Norte, Porto Alegre- Rio Grande do Sul, RecifePernambuco, Rio de Janeiro- Rio de Janeiro, Salvador- Bahia e São Paulo- São Paulo.

Com este número de cidades sediando os jogos e recebendo o público flutuante
provocado pelas partidas de futebol e tudo o mais que cerca o evento, há expectativa nos
órgãos de segurança sobre a forma de atuação a ser definida em âmbito federal, estadual e
municipal para uma atuação satisfatória da área de segurança pública.

Neste contexto, a revolução tecnológica global, provocada pela evolução dos
sistemas de comunicação e transmissão de dados nos últimos quarenta anos traz
influências importantes no ambiente das relações da sociedade com o Estado, permitindo
rápida difusão das diversas demandas sociais, via redes sociais digitais, sistemas de
telefonia e de transmissão de dados e imagens, exigindo do poder público respostas
igualmente ágeis para sua solução.

Paralelamente, propostas de rearranjos institucionais no âmbito da segurança
pública têm sido temas de estudos e discussões no ambiente político brasileiro, gerando
incertezas e inferências diversas sobre o modelo mais adequado a um funcionamento
apropriado destas estruturas.

As experiências de outros países em eventos de grande envergadura, além de
modelos de gestão de segurança pública, estrangeiros e nacionais bem sucedidos, podem
servir de ponto de partida para se potencializar as práticas nacionais na área de segurança.
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A necessidade de se adequar modelos, estruturas e doutrinas para uma atuação
coordenada e objetiva dos órgãos integrantes do Sistema de Defesa Social abrange o
ambiente de serviços onde se insere a Polícia Militar de Minas Gerais, que por sua vez
também busca soluções para previsão, enfrentamento e resolução de suas demandas,
tendo se adequado ao longo dos últimos anos a um modelo de integração de serviços a
outros órgãos de defesa social, através da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS)
de Minas Gerais.

Esta integração de serviços em redes interligadas digitalmente é uma tendência
mundial relativamente nova, iniciada após a criação da internet. Esta maneira de
estabelecer contatos e de transmitir dados de forma ágil e informal transformou as bases
relacionais da sociedade, causando mudanças profundas na sua relação com o Estado,
proporcionando a difusão de necessidades e de uma gama de demandas cada vez mais
globalizada, forçando o Estado a se adequar para atendê-las conforme as expectativas
sociais, gerando uma nova concepção deste, fazendo surgir então o Estado Rede.

Neste ambiente, algumas estruturas podem fazer a interligação necessária a uma
prestação de serviços de segurança de maneira satisfatória ao cidadão. São os Centros
Integrados de Comando e Controle, para estabelecimento de uma grande rede de
segurança pública, local, estadual e federal, com possibilidade de conexões internacionais.

O modelo de integração, originalmente proposto pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública (SENASP) para a Copa, abrange a instalação de um centro para
coordenação geral, em nível nacional, em local a ser definido; além deste, também
conforme a proposta, seriam instalados centros nos estados sede de jogos, de maneira a
articular ações de segurança integradas, contando ainda com uma sala de coordenação e
controle no interior dos estádios onde ocorrerão os jogos, além de um veículo terrestre de
comando

e

controle,

dotado

de

equipamentos

tecnológicos

avançados,

para

desenvolvimento de ações, comunicações e envio de dados, imagens e voz, remotamente,
diretamente de um provável local de crise. Tais instalações devem estar integradas através
de

sistemas tecnológicos que

permitem transmissão

durante

o desenrolar dos

acontecimentos, em quaisquer eventos que exijam esforços integrados para a manutenção
da ordem pública.

O funcionamento desta estrutura dependerá da capacidade de integração de
rotinas nas esferas federal, estadual e municipal, que tomariam assento lado a lado no
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ambiente descrito atuando, na prática, conforme um modelo de liderança situacional, de
acordo com a competência de cada órgão envolvido para resolução da demanda. Assim,
órgãos de socorro, por exemplo, assumiriam liderança nas situações que lhes competissem,
enquanto os demais cuidariam de maneira integrada e compartimentada de assuntos
peculiares, como trânsito urbano, segurança e defesa civil, dentre outros.

A coordenação necessária para enfrentamento aos desafios durante o evento
em pauta abrange a urgência em definir critérios para integração dos órgãos de defesa
social, além de necessidade de inovações tecnológicas para os serviços de segurança e
capacitação para operação integrada.

Neste sentido o estudo sobre as redes e seus principais tipos torna-se
necessário para verificação das formas de interação entre os participantes destas
estruturas, buscando o entendimento sobre suas características e sobre a evolução
provocada pela era da informação no aspecto do rearranjo social, da interligação dos mais
diversos setores e da modificação do contexto de Estado, gerados a partir da criação da
rede mundial de computadores.

Tal contexto fundamentou este trabalho monográfico, tendo sido feita,
literalmente, a seguinte indagação como objeto de pesquisa: ―Em que medida o Centro
Integrado de Comando e Controle poderá contribuir para aperfeiçoar as ações e serviços
prestados por órgãos públicos no modelo teórico de atuação do Estado em rede?‖.

O objetivo principal deste estudo, considerado o modelo fragmentado de
segurança pública no Brasil, foi investigar se os Centros Integrados de Comando e Controle
podem proporcionar integração dos serviços de segurança em âmbito nacional, para
atuação durante e após a Copa do Mundo de futebol em 2014, em uma ação estatal através
de redes interligadas que produza serviços de qualidade aos cidadãos.

De maneira específica, buscou-se identificar conceitos e metodologia de
funcionamento do CICC através do estudo de modelos já implantados no Brasil e no mundo,
além de comparar a abrangência de atuação no CICC com o modelo proposto pelo
Ministério da Justiça e o já implantado pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS)
em Minas Gerais;
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A delimitação da pesquisa se voltou para análise de documentação a respeito de
práticas de integração através de CICCs em outros países, e em órgãos de segurança
pública e do sistema de defesa social na cidade de Belo Horizonte, para fins de coleta de
dados, buscando também modelos de CICC em funcionamento no Brasil e no mundo, com
destaque para as experiências dos Estados norte americano e francês, bem como os que
estão em fase de implantação no Rio de Janeiro e em Pernambuco. A delimitação teórica
para fins de análise dos dados coletados ocorreu no campo de conhecimento da
administração, sociologia e teorias de estado em rede.

A partir do questionamento norteador do estudo, foi elaborada a seguinte
hipótese básica, independente: o Centro de Comando e Controle poderá ampliar a
integração e coordenação de ações desenvolvidas pelos órgãos federais, estaduais e
municipais na prestação de serviços de polícia, defesa civil, saúde e trânsito, o que se
aproxima do modelo teórico de atuação do Estado em rede.

A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica e documental (fontes primárias),
para maior familiaridade com o problema, através da verificação de doutrina pertinente ao
assunto, com método de abordagem dedutivo e método de procedimento monográfico.

A técnica de pesquisa baseou-se em documentação indireta e observação direta
intensiva, vez que foram realizadas entrevistas estruturadas a notórias autoridades públicas
que militam em órgãos de segurança e defesa social, objetivando uma análise qualitativa
sobre a viabilidade de implantação dos CICCs em âmbito nacional.

Ressalta-se que o assunto pesquisado é inédito e que as fontes de pesquisa
sobre o andamento dos estudos para implantação dos Centros de Comando e Controle se
encontram em fase de elaboração, integrando o tema de diversas reuniões entre os
potenciais órgãos a compor, futuramente, tais estruturas. Daí decorre uma grande
dificuldade de se obter material de pesquisa que, muitas vezes, recebe classificação sigilosa
pelas autoridades públicas, dado o caráter estratégico de tais ações. Por este motivo foram
analisados CICCs existentes em outros países como forma de verificar sua aplicabilidade no
Estado brasileiro, através da observação de documentação direta, com o fito de observar a
contribuição destas estruturas para o conceito teórico de atuação do Estado-Rede.

Dentre os autores pesquisados para formação do embasamento teórico,
destaca-se Manuel Castells, pesquisador contemporâneo responsável pelas teorias de
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Estado-rede, além de Paulo Alexandre Dias Gameiro, responsável por estudos sobre
atuação de organizações em rede.

As entrevistas estruturadas formuladas nesta pesquisa foram relacionadas aos
indicadores da prestação de serviços dos CICCs, embasando o objeto do estudo na opinião
das autoridades entrevistadas, tendo como parâmetro o notório conhecimento dos
entrevistados aplicado às expectativas sobre quais benefícios à população brasileira
poderiam advir da implementação da estrutura em análise.

As entrevistas foram aplicadas diretamente pelo pesquisador, mediante
agendamento com o entrevistado em seu local de trabalho, delimitando o universo
pesquisado na análise qualitativa de opiniões de especialistas da Polícia Federal, da Polícia
Rodoviária Federal, da Secretaria de Estado e Defesa Social de Minas Gerais, da Prefeitura
de Belo Horizonte, da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e do Serviço Integrado de
Atendimento e Despachos de Minas Gerais. Buscou-se avaliar a viabilidade e eventuais
benefícios da proposta de instalação de Centros Integrados de Comando e Controle em
âmbito nacional através do método hipotético-dedutivo.

Após a presente contextualização introdutória sobre o objeto de estudo, a seção
2 passa a abordar o surgimento das redes interligadas, desde a criação da internet até a
teorização de modelos de redes existentes e de suas principais características; foram
destacadas as formas de interligação possíveis, além da maneira como se estabelecem os
elos entre os indivíduos e grupos que as compõem, visando proporcionar o adequado
conhecimento sobre as formas de relação entre os órgãos em uma estrutura integrada. O
capítulo mencionado descreve também a perspectiva de redes teorizadas por autores
contemporâneos que exploram esta nova visão das relações inter organizacionais e suas
implicações para a necessidade de evolução das estruturas hierarquizadas e pouco flexíveis
do Estado.
Na seção 3 foram abordadas as características do Estado, particularmente no
que se refere às modificações sofridas em virtude da agilização das comunicações e da
possibilidade de atuação estatal no contexto de Estado rede, com foco na necessidade de
se melhorarem os serviços por ele prestado, a fim de atender ao cidadão nas questões
específicas de defesa social, em nível adequado às suas expectativas, através da adoção
de planejamentos estratégicos e da prática gerencial em substituição ao modelo burocrático
de gestão.
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Como forma de se explorarem as estruturas e os eventos onde se adotaram os
Centros Integrados de Comando e Controle, verificando a proposta de organização desta
ferramenta para integração, buscaram-se na seção 4, modelos disponíveis em cidades
brasileiras e de outras partes do mundo, através de análise de escasso material sobre
experiências trabalhadas, em virtude dos sistemas existentes conterem diferenças talhadas
pela organização típica de cada localidade, como a configuração dos sistemas de
segurança, demandas diferenciadas de atendimento e prioridades distintas de acordo com
as características culturais locais de cada uma das respectivas estruturas.

Por fim, a seção 5 trata da maturidade para uma potencial integração dos
serviços de defesa social, baseada nas opiniões de especialistas nas principais áreas da
segurança pública a se reunirem em uma estrutura integrada, possibilitando a verificação,
segundo análise das experiências dos profissionais entrevistados, da viabilidade desta
proposta de trabalho em centros tecnológicos e os principais benefícios proporcionados pela
metodologia de integração via CICCs para o sistema de defesa social, possibilitando a
conclusão do estudo na seção 6.

17

2 REDES

Redes são comuns na sociedade desde os tempos mais remotos. A capacidade
dos indivíduos se interligarem confunde-se com a própria existência humana; contudo, nos
últimos vinte anos, a revolução digital potencializou todas as formas de redes através do
desenvolvimento de inúmeras tecnologias de transmissão de dados, voz, imagens e
conhecimentos de toda ordem.

Do latim retis, as redes tem significado de entrelaçamento de fios que formam
um tecido. Em uma estrutura em rede, os integrantes se conectam a todos os demais
horizontalmente:
[...] diretamente ou através dos que os cercam. O conjunto resultante é
como uma malha de múltiplos fios, que pode se espalhar indefinidamente
para todos os lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado
principal ou representante dos demais (FERNANDES 2004, p. 2).

Em sentido mais amplo pode-se pensar ―rede‖ como uma teia interconectada,
traçando conexões entre nós e estabelecendo um tecido que pode ligar diversas áreas de
conhecimento, tais como sociológica, biológica, política, religiosa e estatal, dentre outras,
conforme Portugal (2007). Para Castells (1999), rede é um conjunto de nós interconectados,
sem um centro definido, entrecortando curvas que representam as ligações entre cada um
daqueles nós.

O advento da revolução tecnológica iniciada em 1970, e em muito acentuada na
última década gerou profundas transformações nas redes em todos os segmentos da
sociedade, desde o âmbito individual até o governamental, permeando as atividades de
todas as organizações e instituições existentes. Tais transformações, principalmente no
âmbito organizacional, vêm sendo observadas e analisadas de perto por vários pensadores
contemporâneos, dentre os quais destaca-se Castells (1999), e delas derivam conceitos tais
como sociedades em rede, organizações em rede e Estado rede.

Nessa mesma linha, Martelli (2001-2002) aponta que o surgimento e a evolução
de tecnologias recentes proporcionaram à humanidade um estágio de interação nunca antes
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observado. As alterações das perspectivas de relacionamento social, organizacional e
político, dentre outras, possibilitada após a criação da rede mundial de computadores – a
internet – e de novas tecnologias de comunicação de voz e dados, tem alterado
profundamente as estruturas existentes, inclusive a estatal.

A internet partiu de uma ideia concebida pela Agência de Projetos de Pesquisa
Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), como estratégia
militar, para proteger o sistema americano de comunicações de um provável ataque
soviético, proporcionando segurança compartilhada e pulverização da informação em uma
arquitetura de rede.
[...] como queriam seus inventores, não pode ser controlada a partir de
nenhum centro e é composta por milhares de redes de computadores
autônomos, com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras
eletrônicas [...] tornou-se a base de uma rede de comunicação horizontal
global composta de milhares de redes de computadores (cujo número de
usuários superou os trezentos milhões no ano 2000, comparados aos
menos de vinte milhões em 1996, e em expansão veloz) (CASTELLS 1999,
p. 44).

Em 1º de Setembro de 1969, surge nos Estados Unidos a primeira rede digital,
capaz de enviar entre seus componentes, som, imagem e dados. Conforme Castells (1999,
p. 82), conectaram-se através dela as Universidades da Califórnia em Los Angeles e em
Santa Bárbara, o Stanford Research Institute e a Universidade de Utah. Surgia a rede
mundial de computadores que possibilitou o desenvolvimento de uma das facetas do
fenômeno da globalização como é hoje: a comunicação entre estruturas através de redes.

Os avanços recentes nos diversos campos do conhecimento humano,
potencializados pela difusão e proliferação das redes, só foram possíveis para Castells
(1999, p. 82), dentre outras coisas, a partir da fusão de estratégias militares e grande
cooperação científica, além do desenvolvimento tecnológico.

No mesmo sentido, para Teixeira (2002, p. 1), o estabelecimento de redes de
gestão é condicionado pelo desenvolvimento da tecnologia da informação e das
comunicações que permitem interações virtuais em tempo real.
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Mintzberg e Quinn1 (apud GAMEIRO, 2008, p. 8) ponderam que o termo
―organizações em rede tornou-se uma categoria abrangente, geralmente utilizado para a
descrição de qualquer forma organizacional que substitui a forma multidivisional como
maneira dominante de estruturar uma empresa moderna‖.

Diferentemente do que ocorre neste modo multidivisional, redes são sistemas
comuns às organizações e seus serviços, e são capazes de reunir diversos indivíduos e
instituições,
[...] de forma democrática e participativa, em torno de causas afins.
Estruturas flexíveis e estabelecidas horizontalmente, a as dinâmicas de
trabalho das redes supõem atuações colaborativas e se sustentam pela
vontade e afinidade de seus integrantes, caracterizando-se como um
significativo recurso organizacional para a estruturação social (OLIVIERI,
2003 p. 1).

As transformações nas empresas foram diretamente influenciadas pela
modificação social, também impulsionada pelas redes, dada a agilização das comunicações
de maneira geral. A sociedade passa então a ser, segundo Fernando Henrique Cardoso,
prefaciando Castells (1999, p. 37), ―uma sociedade centrada no uso e aplicação da
informação e na qual a divisão do trabalho se efetua, não tanto segundo jurisdições
territoriais (embora isso também continue a ocorrer), mas sobretudo, segundo um padrão
complexo de redes interligadas‖.

A agilidade de comunicações possibilitada por redes interligadas foi de tal ordem
que, hoje, as sociedades se organizam entre a rede e o ser, em uma oposição bipolar,
conforme afirma Castells. ―Cada vez mais as pessoas organizam seu significado não em
torno do que fazem, mas com base no que elas são, ou acreditam que são.‖ (1999, p. 41)
Estas transformações na relação entre Estado, sociedade e empresas se refletem na
estrutura das redes.

Até no crime a organização em torno de redes traz reflexos, como aponta
Castells (1999, p. 40). Atividades relacionadas ao modelo do crime organizado têm
acompanhado o fenômeno e se tornado globais e informacionais, o que define novos
desafios para que o aparato policial estatal possa acompanhar e desenvolver tecnologias

1

MINTZBERG, H.; QUINN, J. B. (2001). O processo da estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2001.
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capazes de proporcionar avanços ao encontro de seus objetivos, tal como ocorre com a
agilidade de trocas de informações no mercado financeiro internacional.
Assim, organizações ou grupos ilegais têm sido descobertos na prática do que
Lopes Júnior (2009, p. 4) nomeia crimes organizacionais, ou seja, crimes desenvolvidos em
organizações, geralmente ilegais, articulados e desenvolvidos a partir de redes sociais
legais.

Para Adorno (2002), embora este não cite explicitamente as redes, algumas
modificações recentes na sociedade brasileira, também afetada por consideráveis
mudanças nos padrões das relações, são caracterizadas através de ações que extrapolam
os limites do Estado.
[...] novas formas de acumulação de capital e de concentração industrial e
tecnológica; mutações substantivas nos processos de produção, nos
processos de trabalho, nas formas de recrutamento, alocação, distribuição e
utilização da força de trabalho com repercussões consideráveis nas formas
tradicionais de associação e representação sindicais; transbordamento das
fronteiras do Estado, promovendo acentuado deslocamento nas relações
dos indivíduos entre si, dos indivíduos com o Estado e entre diferentes
Estados, o que repercute na natureza dos conflitos sociais e políticos e nas
formas de sua resolução [...] (ADORNO 2002, p. 3).

De acordo com Gameiro (2008), para que as instituições atuais se mantenham
competitivas, devem participar do processo de globalização:
[...] pacífico considerar que a capacidade de construir e manter redes
interorganizacionais é, cada vez mais, a chave para sustentar vantagens
competitivas no mundo de hoje e poder participar no aparentemente
incontornável processo de globalização (GAMEIRO 2008, p. 7).

A organizações defrontaram-se recentemente com a necessidade de partir em
busca da flexibilidade, inovação e agilidade organizando-se em redes, se reestruturando
através da ―reorganização, da troca de tecnologia, da gestão de pessoas, das unidades de
negócios e das relações de longo prazo com outras companhias‖ (MATTOS; SALOMÃO
2002, p. 1).

Neste processo globalizado de mudanças, também as estruturas de produção
em massa foram modificadas, sendo criado o paradigma da produção enxuta, ágil e flexível.
Conforme Amato Neto (2000), após o desenvolvimento recente da tecnologia, surge uma
nova estrutura empresarial, a empresa em rede, possível a partir da concepção de alianças
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estratégicas e do surgimento de uma economia informacional, advinda de uma nova lógica
organizacional calcada na tecnologia.
Como consequência surge, para Desidério e Ferreira Filho (2004), a prática das
alianças estratégicas entre as empresas, no cenário da consolidação do capitalismo pós da
guerra fria:
A mobilidade do capital e a emergência de um mercado global criaram uma
nova elite que controla os fluxos do capital financeiro e das informações,
atuando predominantemente em redes de organizações. Tais redes são
estabelecidas via acordos cooperativos, que na verdade são estratégias de
ajuste e significam um rompimento com a visão da empresa como uma ilha
de fronteiras bem delimitadas e pouco permeáveis. Assim, por meio da
cooperação mútua, as organizações podem não apenas superar problemas
que de outra forma seriam considerados intransponíveis, mas também
adquirir as competências centrais complementares necessárias à sua
sobrevivência. [...] E, como conclusão, pode-se afirmar que alianças
estratégicas e redes de empresas tornaram-se, face à nova configuração da
economia mundial, uma nova forma de arranjo produtivo, que permite
superar os desafios impostos pela globalização. (DESIDÉRIO; FERREIRA
FILHO 2004, p. 1).

Assim, ganham ênfase as ações executadas sob a lógica da integração,
passando-se a fazer referência aos sistemas e não mais aos órgãos, que geralmente atuam
apartados entre si.

2.1 Modelos de Redes

Para descrição das redes, com intuito de melhor entendimento dos modelos,
destacam-se

alguns

enfoques.

Gameiro

(2008)

compila

os

modelos

estudados,

apresentando-os em três tipos: o das Redes Aleatórias, o modelo dos Mundos Pequenos e
o das Redes sem Escalas.

No primeiro modelo enfatizam-se as conexões entre elementos das redes, feitas
de forma randômica (aleatória), traduzindo a maneira como se compõem as redes sociais.
Segundo Gameiro (2008), em uma festa, bastaria uma única conexão entre os convidados
para que, ao final dela, todos os convidados estivessem conectados, formando clusters2
(grupos de nós mais conectados) à medida que mais links (ligações) fossem adicionados.
2

Conceitua-se um agrupamento (cluster), numa referência geográfica, a aglomeração de empresas ali
localizadas que desenvolvem suas atividades de forma articulada e com uma lógica econômica comum[...] A
interação e a sinergia, decorrentes da atuação articulada, proporcionam ao conjunto das empresas vantagens
competitivas que se refletem em um desempenho diferenciado superior em relação à atuação isolada de cada
empresa. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 1998, p.8).
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Erdös e Rényi (1959) provaram matematicamente que quanto mais indivíduos são
conectados, cresce a possibilidade de se formarem grupos maiores, de forma randômica, na
medida em que a probabilidade de ligações entre vários nós e a consequente formação de
arestas é a mesma para cada nó.

No modelo dos Mundos Pequenos, Granovetter (1983, p. 2) defende que a
quantidade de ligações entre os indivíduos é relativamente pequena, realçando a
importância dos weak ties (laços fracos) sobre os strong ties (laços fortes como os
existentes entre amigos próximos, por exemplo). Segundo o autor, sem os weak ties, os
clusters existiriam como ilhas isoladas, e não como rede. A importância de laços fracos de
amizade entre indivíduos de grupos distintos possibilita a troca de informações entre estes,
tornando maior a malha da rede na estrutura social a qual está inserida, na medida em que
uma pessoa, comum a conhecidos de dois grupos distintos, compostos por pessoas que
não se conhecem, constitui uma ponte fundamental para interligação destes dois grupos.

Já no modelo das Redes Sem Escalas, segundo Gameiro (2008, p. 5), os nós
das redes são formados não de forma aleatória, mas dependendo da notoriedade que cada
um desses nós tem na rede. Poucos nós tem um grande número de conexões, enquanto
que vários outros têm poucas e, desta forma, quanto mais conexões um nó tem, maiores as
possibilidades de se aumentar o número de conexões, ao contrário do que ocorre com
conexões entre poucos nós.

Para se desenhar o tipo de estrutura organizacional no qual os
relacionamentos na rede ocorrerão, os pré-requisitos necessários para participação na rede
de cooperação seriam, para Gameiro (2008, p. 9) listados através das informações sobre os
benefícios de se participar da rede, trabalho cooperativo entre os participantes da estrutura
em um ambiente de confiança mútua, possibilidade de se diminuírem as diferenças
operativas entre as partes da rede e os fluxos relacionais entre as organizações, formando
então redes de cinco tipos diferentes:

a) Organização infinitamente plana
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Organizações de cadeia simples, onde as ligações se dão de maneira linear
entre nós que não se interligam a outros, a não ser àqueles em posições imediatamente
anteriores e posteriores à sua etapa da cadeia, assim como em redes de fast foods3, (Fig. 1
e Quadro 1).
Figura 1 – Organização infinitamente plana

Fonte: Adaptado de: GAMEIRO, Paulo Alexandre Dias. As organizações em rede. [Lisboa]:
Universidade Lusófona de Humanidade e tecnologias; 2008, p. 10.

b) Organização invertida

Neste tipo de organização há grande necessidade de se delegar poder e controlar o
pessoal de contato nos nós da cadeia, onde ocorre a perda da autoridade formal para as
chefias de linha, (Fig. 2 e Quadro 1).

Figura 2 – Organização invertida

Fonte: Adaptado de: GAMEIRO, Paulo Alexandre Dias. As organizações em rede. [Lisboa]:
Universidade Lusófona de Humanidade e tecnologias; 2008, p. 10.
3

Restaurantes de refeições rápidas.
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c) Organização aglomerada

As relações se dão na medida em que as equipes de trabalho sofrem pressão
por resultados tanto das demais equipes na cadeia aglomerada, quanto dos clientes, onde o
sucesso depende diretamente da qualidade da liderança para influenciar o trabalho, (Fig. 3 e
Quadro 1).
Figura 3 – Organização aglomerada

Fonte: Adaptado de: GAMEIRO, Paulo Alexandre Dias. As organizações em rede. [Lisboa]:
Universidade Lusófona de Humanidade e tecnologias; 2008, p. 10.

d) Organização teia de aranha

Neste tipo de organização as comunicações devem ser fomentadas sem que se
provoque sobrecarga no sistema, com atenção voltada para a gerência da concorrência
entre os nós, (Fig. 4 e Quadro 1).
FIGURA 4 – Organização teia de aranha

Fonte: Adaptado de: GAMEIRO, Paulo Alexandre Dias. As organizações em rede. [Lisboa]:
Universidade Lusófona de Humanidade e tecnologias; 2008, p. 10.
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e) Organização raios de sol

As ligações se dão do centro para os nós, havendo necessidade de se
equilibrarem autonomia e controle, dado que, neste tipo de organização, o conhecimento se
concentra tanto no centro quanto nos nós. (Fig. 5 e Quadro 1)
Figura 5 – Organização raios de sol

Fonte: Adaptado de: GAMEIRO, Paulo Alexandre Dias. As organizações em rede. [Lisboa]:
Universidade Lusófona de Humanidade e tecnologias; 2008, p. 10.

Os tipos de redes apresentados se definem através da maneira como se dão as
ligações e de como os serviços e tarefas são distribuídos ao longo da cadeia, diferenciandoas fundamentalmente pelas relações entre os componentes de todo o sistema. Os modelos
apresentados descrevem as formas como se estabelecem os clusters e como se formam os
links entre eles.

Para uma melhor análise dos tipos de redes, distribuem-se paralelamente as
principais características de cada uma delas, a fim de se proporcionar melhor observação de
sua estruturação de maneira comparativa, permitindo visualização das semelhanças e
diferenças que as compõem, facilitando diferenciações nas estruturas apresentadas a fim de
elucidar melhor os itens dispostos nas Figuras de 1 a 5, (Quadro 1).
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Quadro 1 – Tipos e características das redes
Dimensões

Infinitamente

Invertido

Teia

Aglomerada

Raios de sol

Individual

Individual

Aglomerado

Unidade de

plano
Definição de Nó

Individual

negócios
Local

do

Centro

Nós

Nós

Aglomerado

Centro e nós

da

Nós

Nós

Projeto

Projeto

Nós

Centro/nós

Nenhum

Nós p/ nós

Aglomerado

conhecimento
Local
inovação
Modo de ligação

p/

Centro p/ nós

projetos
Fonte

de

Multiplicativo

Distributivo

Exponencial

Adicional

-Necessidade

-Indivíduos

de

enfrentam

Sintético

-Falta de plano de

-Perda

carreira

autoridade
de

formal para as

comunicações

pressão,

com

chefias de linha;

sem

clientes e equipes

-Necessidade

-Necessidade

sobrecarregar o

aglomeradas

gerar

sistema;

cruzadas;

significativos.

desenvolvimento
Problemas
desafios
administração

e
da

-Necessidade
pagamento
base

no

desempenho;
-Dependência

de
de

poder

de

delegar
e

gestão

controlar

profissionalizada;

pessoal

-Necessidade

contato nos nós

de

de

-Gerir

qualidade
liderança,

do

Corretora

-Necessidade
dupla
dos

de

equilibrar autonomia
e controle;
de

recursos

-Dependência na

entre nós

da

extensão

da

formação

e

motivação

sistema.
Exemplos

a

concorrência

manter
flexibilidade

fomentar

dos

participantes.
de

Hospitais

Internet

Staff empresarial

valores, fast foods

Grande estúdio de
cinema

Fonte: Adaptado de: GAMEIRO, Paulo Alexandre Dias. As organizações em rede. [Lisboa]:
Universidade Lusófona de Humanidade e tecnologias; 2008, p. 10.

Ao se definir a estrutura organizacional na qual os relacionamentos na rede
serão delineados, elenca-se alguns pré-requisitos para inclusão das empresas nesta rede
de cooperação:
Informação sobre os reais benefícios e pertinência de participar numa [sic]
rede; confiança e colaboração mútua entre os participantes; robustez;
existência ou não de uma estrutura de direção capaz de diminuir a
assimetria de poder entre seus participantes; e fluxos de relações/contatos
entre as organizações. (GAMEIRO 2008, p. 9)

Para participar de uma teia de relações com objetivos delimitados e com
objetivos compartilhados visando aumentar seu potencial competitivo, é necessário
compartilhar valores e atuar de forma flexível, a fim de transpor fronteiras ―geográficas,
hierárquicas, sociais ou políticas‖ (FERNANDES 2004, p. 2).
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Também nas relações de Estado as redes têm implicações, em virtude das ágeis
demandas sociais geradas a partir da própria existência daquelas, demandando políticas
novas que requerem cada vez mais agilidade e flexibilidade das estruturas, a fim de se
estabelecerem neste sistema tecnológico e informacional globalizado, o que será
devidamente elucidado na seção 3.
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3 ESTADO

O termo Estado, originado do latim Status, significa estar firme. Silva (2004, p.
14) descreve a origem do significado de acordo com correntes distintas, ―uma que afirma
sua formação natural e outra que sustenta a teoria da formação contratual segundo a
vontade dos homens‖.

Conforme Maluf (1986, p. 37), o agrupamento de pessoas que forma o Estado é
estabelecido em um território determinado sob o jugo de um poder soberano que lhe dá
unidade. Esta instituição, segundo Motta Filho (2005, p. 5), surge a partir da capacidade do
homem em criar mecanismos para comandar e administrar a sociedade.

Por definição, Estado é ―[...] uma associação de pessoas (povo), radicadas numa
base espacial (território), sujeitas a uma autoridade (governo), que não se subordina a
nenhuma outra (soberania).‖ (COSTA JÚNIOR; SIMIÃO; COELHO4, apud RESENDE, 2001,
p. 5)

Já para MAGALHÃES (2008, p. 2-4), os elementos são povo, território e
soberania, assim definidos:

a) Povo
É o elemento humano do Estado, o conjunto de pessoas que com ele
mantêm, em caráter permanente, e não transitório, um vínculo jurídicopolítico; tal elemento não se confunde com a população, que é um conceito
numérico que equivale ao conjunto de pessoas que se encontram no
território de um determinado Estado, sejam nacionais ou estrangeiros;

b) Território
É o espaço sobre o qual o Estado exerce sua soberania, aquela porção de
terra dentro da qual pessoas e bens estão sujeitos às suas normas; no
entanto, o conceito de território é jurídico e não meramente geográfico. O
território pode ser real ou ficto, e pode ser conceituado como o domínio

4

COSTA JÚNIOR, Danilo; SIMIÃO, Edmar; COELHO, Renato. Legislação aplicada aos direitos humanos
face aos direitos internacionais e humanitários. Belo Horizonte: Academia de Polícia Militar da PMMG, 1999.
43p. (nota de aula, inédito).
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espacial de vigência da uma ordem jurídica de um determinado Estado,
como o espaço de uma embarcação militar, por exemplo; e

c) Soberania
Possui dupla face: de supremacia na ordem interna (os governantes
impõem normas que devem ser seguidas por todos os cidadãos, trazendo
assim à ideia uma relação vertical ou de subordinação), e de independência
ou soberania propriamente dita na ordem externa (o Estado relaciona-se
com outros Estados independentes numa relação horizontal ou de
coordenação, na qual ocupam posições iguais, sem subordinação de um a
outro).

Acerca da soberania, pode-se afirmar que o poder político de um Estado é
supremo e independente, e o governo desse mesmo Estado estrutura-se em órgãos e
pauta-se pelas normas vigentes acerca de sua atuação:
Assim como todos os problemas da soberania interna giram em torno da
[...] guerra civil ou paz interna, todos os problemas da soberania externa
giram em torno da [...] guerra ou paz externa. Espera-se obter a paz interna
mediante a centralização e o monopólio da força [coercitiva] em mãos do
Estado; espera-se obter a paz externa mediante o respeito mútuo de todos
os Estados, considerados iguais e independentes (CARVALHO, 2008, p.
120).

Para tanto, o Estado se vale do poder político, que pode ser definido como ―a
capacidade de alterar condutas, de determinar que alguém faça ou deixe de fazer alguma
coisa‖ (MAGALHÃES, 2008, p. 2). Este poder político é dado pelo povo, na medida em que
este aceita uma coordenação central sobre a organização coletiva no intuito de se manter
uma ordem aceitável de coexistência entre todos.

O poder é refletido na relação entre os seres humanos, que impõem sua vontade
sobre outros pelo emprego real ou potencial da ―violência física ou simbólica‖ (CASTELLS,
1999, p. 51). O poder político justifica-se na medida em que, para convivência e coexistência
em grupo, são necessários ordem e governo, sob pena de a sociedade fracassar através do
caos provocado pela anarquia e desordem:
Se na sociedade [...] não houvesse conflito, [...] não haveria qualquer
necessidade de um poder de coerção para obrigar quem quer que fosse. A
relação de governantes-governados (mando e obediência) alcança
globalmente a sociedade, de modo que nenhum indivíduo escapa ao seu
domínio. Esta relação é imprescindível para a existência da realidade
política. Se todos mandassem e ninguém obedecesse, [...] não haveria
política. A seu turno, um poder se torna político, desde que disponha
efetivamente do monopólio da coerção. (CARVALHO 2008, p. 69).

30

A noção de Estado como se entende atualmente origina-se, conforme Bonavides
(2005, p. 564), no final do século XVIII, com a Revolução Francesa – revolta social
fomentada pela burguesia sob o lema ―Liberdade, Igualdade e Fraternidade‖. O poder que
se institucionalizou a partir de então se caracteriza por uma ―nítida separação entre a
Sociedade e o Estado‖, pela não intervenção do Estado na economia, pela adoção da teoria
da divisão dos poderes de Montesquieu, pela supremacia da Constituição como norma
limitadora do poder governamental, por um único ordenamento jurídico aplicável igualmente
a todos os indivíduos e pela limitação do poder estatal, principalmente através inserção, nos
textos constitucionais, de um rol de direitos considerados fundamentais. No Brasil, tais
direitos são o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à educação e à segurança, conforme
art. 5º da Constituição Federal.
[...] se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em
verdade se moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e
ascendente, entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a natureza
do respectivo modelo de sociedade, [...] até ganhar a máxima amplitude nos
quadros consensuais de efetivação democrática do poder (BONAVIDES
2005, p. 563).

A conformação do Estado é esta, basicamente, sem profundas alterações desde
a Revolução Francesa; contudo, as relações internas e externas deste têm sido bastante
alteradas a partir da revolução tecnológica de 1970, sobretudo quanto à forma de
administrar o próprio Estado.

3.1 Estado rede

A revolução da informação gerada a partir da criação da internet gerou, também
para o Estado, oportunidades de mudança em sua estrutura gerencial, com o surgimento de
novas demandas de toda ordem, quer no campo social, no político e no administrativo,
dentre outros.

Neste ambiente, surgem novas necessidades de adequar o Estado a todas estas
mudanças para:
[...] reformá-lo e reconstruí-lo; a globalização tornou imperativa a tarefa de
redefinir suas funções. Antes da integração mundial dos mercados e dos
sistemas produtivos, os Estados podiam ter como um de seus objetivos
fundamentais proteger as respectivas economias da competição
internacional. Depois da globalização, as possibilidades do Estado de
continuar a exercer esse papel diminuíram muito. Seu novo papel é o de
facilitar para que a economia nacional se torne internacionalmente
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competitiva. A regulação e a intervenção continuam necessárias, na
educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento tecnológico, nos
investimentos em infra-estrutura - uma intervenção que não apenas
compense os desequilíbrios distributivos provocados pelo mercado
globalizado, mas principalmente que capacite os agentes econômicos a
competir a nível mundial (PEREIRA 1996, p. 1).

De maneira abrangente, para Werner (2009), o processo de globalização modificou a
relação entre as nações, afetando a natureza das instituições e redefinindo sua função na
política mundial:
A soberania tornou-se mais difusa, sendo possível perceber a importância
de grupos desvinculados aos Estados, em diversas regiões [...]. Insurgentes
com grande capacidade de atuação, espaço na mídia internacional, bem
como, os problemas ambientais, a movimentação de pessoas e o crime
organizado transnacional. Estes novos atores desafiam os governos, sua
soberania e a ordem política internacional, exigindo o estabelecimento [de
redes] entre os Estados (WERNER 2009, p. 35).

Com a produção em escala mundial, a formação de megaempresas e as
operações em bolsas de valores – exemplos típicos do fenômeno da globalização
econômica, surge o ―Estado Constitucional Cooperativo, caracterizado pelo fato de que a
figura estatal não se apresenta voltada para si mesma, mas sim como referência para os
outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade‖ (LA BRADBURY, 2006, p. 4).

Conforme Rodrigues (2000), tal comunidade de caráter supranacional, justificase por facilitar a circulação de pessoas e bens no território de blocos geopolíticos, dos quais
são exemplos a União Europeia e o Mercosul. Para pertencer a tais comunidades, os
Estados soberanos, antes apegados à questão da nacionalidade de maneira inflexível,
readequaram suas metas para o futuro, submetendo-se a um processo de equalização de
regras. Para tanto, passaram a atuar de acordo com uma noção de soberania relativizada.

A formação de blocos econômicos pelos países, em uma espécie de rede,
segundo Desidério e Ferreira Filho (2004, p. 5), está voltada para o reaparelhamento e
exploração das potencialidades dos setores/processos produtivos em escala supranacional,
de acordo com as novas contingências mundiais, com fito de atendimento às demandas
sociais do Estado; este tem, conforme Silva (2004, p. 14), a finalidade precípua de ―prestar
serviços que promovam o bem estar social e melhorem as condições de vida em grupo
através do atendimento às necessidades básicas como saúde, educação, segurança,
transporte e lazer‖.
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Contudo, um dos desafios do Estado nesta era de informação advém da
necessidade de se romper com o modelo tradicional do próprio Estado que, via de regra,
atua como ente exclusivo de representação, planejamento e condução de políticas públicas.
Fernandes (2004) elenca as características das ligações entre os componentes da rede, o
que acaba por definir, por dedução, as medidas necessárias para que o Estado vença suas
estruturas hierarquizadas e pouco flexíveis:
Uma estrutura em rede significa que seus integrantes se ligam
horizontalmente a todos os demais, diretamente ou através dos que o
cercam. O conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios, que
pode se espalhar indefinidamente para todos os lados, sem que nenhum
dos seus nós possa ser considerado principal ou representante dos demais.
Pode-se dizer que no trabalho em rede não há um ―chefe‖, o que há é uma
equipe trabalhando com uma vontade coletiva de realizar determinado
objetivo (FERNANDES 2004, p. 2).

Para Castells (1998), a descentralização de poder é condicionante para
estabelecimento de redes,
[...] o essencial é proceder a uma ampla descentralização na qual se
transfira poder e recursos aos níveis mais próximos dos cidadãos e seus
problemas, em âmbito em que a gestão destes possa ser feita de maneira
eficaz5 (tradução nossa) (CASTELLS 1998, p. 12).

Embora contextualizando a União Europeia, Castells (1998, p. 11) também traça
importantes características onde o nível de eficiência para que o estado possa atuar em
rede é influenciado pelo grau de maturidade,
possibilitando descentralização e coordenação em uma mesma organização
complexa, [o que] é um privilégio da era da informação. O grau de eficiência
dos diferentes níveis de administração do Estado, em categorias distintas
dependerá em boa parte, de sua capacidade para processar informações e
garantir o processo de decisão compartilhada - que implica na capacidade
tecnológica, recursos humanos adequados e uma estrutura administrativa
6
apta a assimilar o funcionamento flexível da política de geometria variável
(tradução nossa) (CASTELLS 1998, p. 11).

Toda esta argumentação aponta para um direcionamento das ações estatais em
atendimento dos cidadãos que são os destinatários destes serviços e razão daquele existir.
A este respeito, conforme Vieira e Protásio (2011):
5

[...] lo esencial es proceder a una amplia descentralizacion em la que se transfiera poder y recursos a los
niveles mas cercanos a los ciudadanos y a sus problemas, en um ambito en que la gestion del problema puede
hacerse eficazmente.
6
El funcionamiento en red, asegurando descentralizacion y coordinacion en la misma organizacion compleja, es
un privilegio de la era de la informacion. El grado de eficiencia de las administraciones estatales de distinto rango
dependera en buena medida de su capacidad para procesar informacion y asegurar el proceso de decision
compartida – lo cual implica capacidad tecnologica, recursos humanos adecuados y una estrutura administrativa
apta para asimilar este funcionamiento flexible de una geometria variable de la politica.
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Não existe, entretanto, um único modelo que possa esclarecer como deve
ser implementada uma agenda de mudanças em torno dessa tomada de
consciência a respeito de a sociedade ser a razão primeira de existir do
Estado. Uma das explicações para essa falta de padrão parece consistir na
peculiaridade da adaptação de cada organização pública, diante dessa
onda internacional de transformações. Entre as muitas abordagens
possíveis às implicações desse paradigma gerencial, está a questão de
como avaliar o desempenho das organizações de serviços de segurança
pública e defesa social (VIEIRA; PROTÁSIO 2011, p. 207).

Uma ferramenta importante para que o Estado passe a protagonizar os fatores
macroestruturais que proporcionam o novo arranjo da ação social começa a ser percebida
nos anos 90, com a implementação de planos estratégicos, conforme observa Moura (1998).

Planejamento estratégico é, no entendimento de Drucker (1984), um processo
contínuo e sistematizado para tomada de decisões que envolvam riscos, onde se busca o
maior conhecimento possível do futuro em contexto, organizando de maneira sistemática as
atividades necessárias à execução destas decisões, através de rotinas de retroalimentação
organizada, medindo o resultado das decisões em confronto com as expectativas geradas.

De acordo com Abrucio (2007), o contexto de atuação de maneira planejada, no
âmbito do Estado brasileiro, tem fundamentos na mudança do modelo gerencial anterior à
Constituição da República de 1988, onde era comum o descontrole financeiro, a falta de
responsabilização dos governantes e a fragmentação excessiva das empresas públicas,
com a perda de foco de atuação governamental, gerados por um modelo de administração
burocrático. Para Weber (1963, p. 264), burocracia define-se genericamente como a busca
da eficiência do trabalho na organização através de sua sistematização metódica. Segundo
Menegassi (2007), o modelo burocrático pode ser observado por meio de seis
características, ou dimensões, dentro das empresas que o adotam: hierarquia de
autoridade, divisão do trabalho, sistema de normas, sistema de procedimentos,
impessoalidade e competência técnica.

O Estado tem modificado sua forma de gestão, segundo Abrucio (2007),
passando do modelo burocrático para o modelo gerencial. Destaca-se, como virtude desta
mudança, o foco em indicadores de desempenho e participação cidadã, sobretudo nas
decisões de âmbito local e após a democratização do Estado 7; controle externo da

7

Após o regime militar que perdurou no Brasil de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1985.
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administração pública (também através do Ministério Público); descentralização política,
financeira e administrativa; profissionalização da burocracia e seleção meritocrática
universal para cargos públicos (através de concursos), dentre outras.

Como consequência destas alterações, as modificações no âmbito da
administração do Estado se dão em um novo padrão de gestão pública com foco voltado
para a eficiência nos seguintes campos:
a) orientação para o cidadão-usuário, ênfase na qualidade do serviço e do
atendimento (integrado);
b) gestão baseada em resultados (em bases contratuais), acordos de
resultados, gerenciamento intensivo de programas e projetos,
monitoramento & avaliação; flexibilização, simplificação burocrática e
autonomia (com responsabilização);
c) novas formas de prestação de serviços públicos por meio de parcerias
com entes de cooperação e parcerias público-privada;
d) fortalecimento do núcleo estratégico de governo por meio da
profissionalização da alta burocracia e do desenvolvimento de formas
inovadoras na gestão de políticas públicas;
e) gestão em rede fortalecendo a capacidade relacional para lidar com a
transversalidade e relações Intergovernamentais;
f) uma nova gestão de pessoas estratégica e profissional (carreiras,
desenvolvimento de competências,remuneração variável por desempenho,
sistema de gerência pública); e
g) mudanças na relações governo-sociedade, controle social, transparência,
participação e governança social (MARINI 2011, p. 6).

Além da alteração na forma de gestão, os Estados têm enfrentado o desafio
relacionado à disseminação da informação de toda e qualquer espécie em virtude da
revolução tecnológica. O motor destas vertiginosas transformações são as relações entre
redes interligadas. Este propulsor de mudanças de toda ordem, como as sociais,
econômicas, políticas e industriais, alterou profundamente as bases de organização
mundial, gerando o que Castells (1998, p. 11) denomina Estado rede:
Surge então um novo tipo de Estado, que supera o estado nação mas não o
elimina, apenas o redefine. O Estado denominado estado rede é
caracterizado por compartilhar autoridade (ou seja, a capacidade
institucional de impor decisões) com uma rede de instituições. [...] Assim, o
estado nação, se articula cotidianamente com instituições supra nacionais
de variados tipos em variados ambientes para tomada de decisões[...]
8
(tradução nossa) (CASTELLS 1998, p. 11).

8

Asi surge un nuevo tipo de estado, que no es el estado nacion, pero que no elimina el estado nacion, sino que
lo redefine. El estado que denomino estado red se caracteriza por compartir la autoridad (o sea la capacidad
institucional de imponer una decision) a lo largo de una red de instituciones. [...] Asi, el estado-nacion, se articula
cotidionamente en la toma de decisiones con instituciones supra-nacionales de distinto tipo y en distintos
âmbitos[...].
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Esta noção de Estado-rede apresenta-se como uma redefinição do conceito de
Estado-nação; enquanto neste um centro soberano está plenamente caracterizado, naquele
a ideia principal é a de difusão deste poder central para poder de redes, o que, conforme
Martelli (2001-2002) dá-se através da articulação ou do compartilhamento de autoridade
com uma série de outras instituições através de nós e de relações intermodais não raro
assimétricas.

Ganham ênfase as ações executadas sob a lógica da integração, passando-se a
fazer referência aos sistemas e não mais apenas a órgãos apartados entre si, tanto no
âmbito externo ao Estado quanto no interno. No Brasil, também começam a surgir ações
integradas com este foco: o da atuação em redes.

3.2 Redes no Estado brasileiro

Neste contexto, cidades brasileiras têm investido esforços em orçamentos
participativos9; Estados-membros voltam suas políticas de segurança para a participação
comunitária (Silva, 2004); por sua vez, o governo federal corrobora a criação de sistemas de
segurança onde a integração de órgãos é fundamental para consecução de objetivos
demandados, tal como ocorre em âmbito nacional com os Centros Integrados de Comando
e Controle propostos pelo Ministério da Justiça (BRASIL, 2010c).

Assim, no sentido de se constituírem redes, o Ministério da Justiça (BRASIL,
2010d) desenvolve ações, no contexto da segurança pública, voltadas para:
[...] alinhar e integrar as estratégias, o modelo operacional, as capacidades
organizacionais e os ambientes tecnológicos das Instituições de Segurança
Pública [e habilitá-las] a conduzir operações em rede integrada,
compartilhar informações e atuar num ambiente de colaboração e
interoperabilidade (BRASIL, 2010a, p. 2).

Além disso, por intermédio de sua Secretaria Nacional de Segurança Pública
(BRASIL, 2010d), determina que deverão ser promovidas ações para integrar os órgãos
envolvidos com a segurança até a Copa de 2013, através de um centro com capacidade
tecnológica avançada. Os diversos órgãos de defesa social poderão interagir de forma

9

Definição da aplicação da verba oriunda dos impostos pagos pelos contribuintes, com a participação destes
através de voto, para destinação das políticas públicas a serem adotadas conforme critérios de prioridade.
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coordenada, interligando os serviços dos órgãos de segurança, inteligência e defesa civil
nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal).

Conforme apontamentos do Grupo de Trabalho da Copa 2014 (BRASIL, 2010a),
o Estado brasileiro busca elevação do conceito social acerca dos órgãos de segurança
pública através de respostas ágeis baseadas em tecnologias digitais, promovendo o
alinhamento de estratégias e atuações, além de habilitar as instituições de segurança a
trabalhar em rede integrada.

Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério
da Justiça do Brasil (BRASIL, 2010c), para que os órgãos operem integrados é
indispensável certo patamar de maturidade institucional, a fim de que as organizações
possam estar habilitadas a operações complexas atuando em rede integrada,
[...] formando uma cadeia de valor capaz de compartilhar informações e
atuar num ambiente de colaboração, interoperabilidade e gestão
compartilhada. Transformar organizações tradicionais em rede habilitada
requer a co-evolução da doutrina, organização, treinamento e educação,
logística e abordagens (BRASIL, 2010c, p. 31).

Em âmbito estadual, tem-se o exemplo das práticas de integração demonstradas
em Minas Gerais, desde a criação da Secretaria de Estado e Defesa Social (SEDS), no ano
de 2003 (MINAS GERAIS, 2003a); esta Secretaria passou a deter a missão de articular
ações integradas de seus órgãos de Defesa Social, in verbis:
Art. 2º - [...]
I - elaborar, executar e coordenar, em conjunto com a Polícia Militar, a
Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Defensoria Pública e entidades
da sociedade civil organizada, o Plano Estadual de Segurança Pública e o
sistema integrado de defesa social [...] (MINAS GERAIS, 2003a p. 1).

Neste modelo se propõe um novo arranjo institucional, baseado em mecanismos
de governança colegiada e de gestão integrada, que prevê ―a articulação horizontal e
sistêmica dos órgãos, por meio do compartilhamento de informações e do alinhamento
estratégico e operacional, na busca de objetivos comuns e do alcance de resultados efetivos
para a segurança da sociedade‖ (MINAS GERAIS, 200-, p. 3).
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FIGURA 6 - Representação do modelo de Defesa Social em Minas Gerais

Fonte: Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, [200-].

De maneira paralela, são definidas metas de longo prazo com a elaboração,
implementação e acompanhamento de planos estratégicos, com indicativos de
favorecimento à implementação de redes de gestão; cita-se como exemplo as ações
integradas entre os órgãos de segurança do estado, que passam a ser checadas através de
índices criminais verificados por indicadores de desempenho, com gestão seguindo as
políticas descritas no QUADRO 2:
QUADRO 2 – Planejamento e gestão em Minas Gerais

Fonte: Governo do Estado (MINAS GERAIS, 2011a).
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No estado de Minas Gerais as ações através de redes interligadas são alvo de uma
política de formação de redes, com sua atuação voltada para atendimento ágil das
demandas do cidadão e na busca de soluções regionais para os problemas locais através
de ―canais de comunicação com as diversas regiões a fim de possibilitar o planejamento
contínuo e harmonioso entre o governo e os mais diversos segmentos da sociedade‖
(MINAS GERAIS, 2011b, p. 2).

Também no ano de 2003 foi criado em Minas Gerais o Sistema Integrado de
Defesa Social (SIDS)10 com objetivo de centralizar e integrar operacionalmente as ações dos
órgãos de defesa social do estado, reunindo em uma mesma base de operação o Centro
Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD), a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de
Bombeiros Militar, além de outros órgãos, dentre os quais a Defesa Civil. No CIAD o
atendimento das demandas de defesa social é feito de maneira cooperativa e
horizontalizada, a partir do recebimento de chamadas telefônicas das centrais 190 (Polícia
Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 197 (Polícia Civil), o que gerou melhorias no tele
atendimento e despacho de viaturas das instituições envolvidas, agilizando o serviço
prestado à população (MINAS GERAIS, 2011e).

Conforme o Plano de Governo do Estado (MINAS GERAIS, 2011c, p. 33),
atualmente o estado mineiro desenvolve esforços e políticas para criação do governo digital
através de tecnologias para abrir novos canais de comunicação com o cidadão, viabilizando
uma gestão integrada de informação dos usuários dos serviços públicos, através dos
principais canais de atendimento: rede mundial digital, telefônico e presencial.

No âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a integração em um
modelo que aproxime o Estado dos cidadãos, através dos órgãos de segurança, com
objetivo de focalizar suas ações no destinatário de seus serviços, é visível no Sistema
Integrado de Defesa Social (SIDS), onde se desenvolvem as ações através de
compartilhamento de informações, operações e estratégias, em um mesmo ambiente, entre
a PMMG, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar do Estado.
Desta forma, a central de atendimento ao cidadão via telefone 190:

10

Modelo de gestão que integra sob a coordenação da Secretaria de Estado de Defesa Social, os órgãos
responsáveis pela segurança da população, abrangendo outros órgãos e instituições além das polícias, como por
exemplo o Ministério Público estadual, a Defesa Civil, dentre outros.
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[é] considerada a porta de entrada para os serviços da Polícia Militar. Hoje
temos o SIDS (Sistema Integrado de Defesa Social), que permite uma
melhor prestação de serviços à comunidade com a presença, no mesmo
prédio, de vários órgãos componentes do Sistema de Defesa Social
[...]. (MINAS GERAIS, 2011d, p. 1).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), como órgão participante do Sistema
de Defesa Social, traz em suas normativas o direcionamento de governo, através do
alinhamento com as políticas públicas descritas em seu Plano Estratégico 2009/2011
(MINAS GERAIS, 2009b, pp. 8-9), além de enfocar a integração de ações e informações do
sistema de defesa social mineiro, no âmbito de regiões integradas de segurança pública,
onde atuam de maneira conjunta, compartilhando informações, as polícias Militar e Civil,
além do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

No contexto da gestão integrada da defesa social no estado, a PMMG se insere
com um Sistema de Gestão Estratégica para Resultados (MINAS GERAIS, 2010, p. 60),
estipulando como estratégias, dentre outras, ―fomentar a cooperação do Poder Judiciário,
Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil e outros órgãos‖ nas ações policiais,
―aperfeiçoar a rede de captação [...] e disseminação de informações e conhecimentos de
Segurança Pública‖, além de ―fomentar a produção integrada de conhecimentos [...] de
Segurança Pública‖, a fim de alterar o paradigma da segurança.

Assim, em matéria de defesa social, o estado de Minas Gerais desenvolve
políticas de integração com foco no cidadão e na resolução de problemas de maneira
compartilhada, sem que seja necessária uma fusão de seus órgãos, contando com
planejamentos que integram os serviços e não as instituições, em ambiente de cooperação,
contudo, em um modelo tímido de participação direta municipal e federal.
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4 CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE – (CICCs)

O primeiro modelo de Centro de Comando e Controle surgiu na segunda grande
guerra mundial. De origem militar, servia para possibilitar comando único das forças
terrestres, aéreas e navais das tropas dos vários países envolvidos nas operações de
guerra, conforme entendimento do Grupo de Tecnologia, Operações e Inteligência para a
Copa de 2014 (BRASIL, 2010d).

Conceitualmente, integração significa, conforme dicionário on line de português:
coordenação das atividades de vários órgãos, com vistas a um funcionamento harmonioso,
realizada por diversos centros nervosos.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), tal como foi concebido pelo
Ministério da Justiça (BRASIL, 2010a), é uma estrutura em que se possibilita a integração
dos serviços de vários órgãos, no caso específico de um aparato de defesa social, onde se
realizam ações conjuntas, cooperativas e com caráter gerencial horizontalizado.

O Centro representa uma instalação física onde ocorre a junção de soluções de
tecnologia para integração digital e operacional de ações de várias instituições, órgãos e
setores sociais e de governo, além de ser composto, segundo a SENASP (BRASIL, 2010c)
de modelos de maturidade que definem a capacidade operativa em conjunto das instituições
participantes. Composto de instalações separadas tais como uma sala central, interligada
com outros centros, fixos e móveis.

Com objetivo de conhecer sua aplicabilidade no atual sistema de segurança
brasileiro, é necessária uma leitura da ambiência das instituições de segurança e dos
órgãos que podem contribuir na resolução da problemática que engloba as ações de defesa
social, a fim de perceber as características do atual modelo brasileiro de segurança pública.

4.1 Defesa Social no Brasil

Não existe um sistema nacional de defesa social operando sob uma metodologia
sistêmica de integração. Há órgãos com atribuições isoladas trabalhando pela segurança
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pública, contudo dentro de rotinas particulares de ação. Alguns estados da federação
possuem sistemas integrados, em maior ou menor proporção sem, porém, configurar um
sistema de atendimento universal que seja capaz de prover segurança de maneira
abrangente com centros tecnológicos interligados em caráter nacional e até mesmo
internacional.

Conforme consta da Minuta do Caderno de Atribuições da Copa do Mundo 2014
(Brasil, 2010e), os órgãos de segurança pública brasileiros, historicamente não habituados a
trabalhar de forma integrada, haja vista suas atribuições específicas elencadas no artigo 144
da Constituição da República Federativa do Brasil (1998), constituem foco de especial
atenção no processo de atuação em redes, devido a suas estruturas hierarquizadas
verticalmente, com rígidos sistemas de administração também verticalizados.

Esta estruturação fragmentada é contrária ao que os principais autores que
tratam do assunto redes destacam. Nas redes, há necessidade de se comunicar
horizontalmente, e de se distribuir a inteligência através da derrubada dos monopólios do
conhecimento com ―distribuição e acesso à informação para todos os atores, estrutura
horizontalizada (substituição das hierarquias pela conectividade) e a possibilidade de ação
simultânea dos participantes‖ (TEIXEIRA, 2002, p. 3).

As ações de defesa social abrangem um número maior de instituições do que
aquelas que atuam no ambiente da segurança pública. Englobam ações de socorro e
salvamento, ações de defesa civil, ações de saúde, ações de Justiça, ações de governo e
outras várias, a se considerar a demanda; é o caso, por exemplo, de eventual integração de
empresa concessionária de energia naquilo que for pertinente a um acidente que envolva
risco provocado pela rede elétrica em um incidente de segurança pública de grandes
proporções, ou seja, integração de qualquer órgão ou serviço necessário para resolução de
um determinado fato urgente que necessite da ação dos órgãos com objetivo de proteção e
socorro, conforme o ilustra a SENASP (BRASIL, 2010c, p. 43).

A interação dos organismos policiais com a sociedade e a integração dos
serviços dos órgãos entre si podem determinar sua eficácia na defesa social, visto que a
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atuação conjunta, sob um sistema de cooperação mútua é a base da ambiência operacional
de algumas estruturas integradas, como ocorre em Minas Gerais no ambiente do CIAD.

Para que se integrem nacionalmente os serviços dos órgãos, conforme o
Ministério da Justiça (BRASIL, 2010d), estes deverão trabalhar cooperativamente sob o
conceito de liderança situacional, implicando no desenvolvimento das ações maneira
integrada para fazer frente a incidentes, onde cada órgão acata a uma coordenação
temporária de um representante da instituição com competência técnica/legal para fazer
frente àquela demanda, com base em protocolos existentes.

Para entender como as instituições de segurança pública podem evoluir de um
ambiente onde se privilegia ações isoladas de seus órgãos para um contexto cooperativo
com outros pertencentes a um sistema mais amplo, no cenário de defesa social, é
importante conhecer suas estruturas e processos.

4.2 Órgãos policiais brasileiros

Conforme afirmado, a estrutura policial brasileira denota um modelo de múltiplos
órgãos, com atribuições específicas para lidar com as questões da segurança pública. Esta
organização constitui um desafio à integração em rede, haja vista a divisão de competências
entre esses órgãos atuantes nos três níveis da Federação: o federal, o estadual e o
municipal.

Com efeito, o art. 144 da Constituição Federal estabelece:
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

a) Polícia federal:
Art. 144 – [...]
§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
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repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União
[...]

b) Polícia Rodoviária Federal:
Art. 144 – [...]
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federais [...].

c) Polícia Ferroviária Federal:
Art. 144 – [...]
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais [...].

d) Polícias Civis:
Art. 144 – [...]
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares [...].

e) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares:
Art. 144 – [...]
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Não só a estrutura das instituições de segurança atua de forma fragmentada.
Também seu ciclo de serviços, que abrange desde o momento da primeira intervenção
policial em caso de práticas contrárias à lei, até uma eventual condenação de um infrator,
têm sido alvo de críticas ao sistema policial brasileiro.
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As ações desenvolvidas pelas polícias, desde a prevenção à eclosão de delitos,
passando pelo momento da prisão de indivíduos que cometeram crimes até a investigação
criminal e o devido processo legal, encontram profundas diferenças nos diversos países do
mundo.

Verifica-se no modelo brasileiro uma divisão do ciclo policial, fracionado entre as
diversas polícias brasileiras, tanto no âmbito federal quanto estadual. Esta divisão é
especialmente acentuada entre as polícias civis e polícias militares. Ambas têm suas
competências definidas constitucionalmente para agir em defesa dos cidadãos no âmbito da
defesa social; Costa (2007, p. 1) apresenta esta divisão no concernente à função judiciárioinvestigativa, exclusiva das Polícias Civis, e à função ostensivo-preventiva, privativa das
Polícias Militares.

Tal divisão denota o ciclo incompleto de polícia no Brasil. Cada instituição policial
é responsável por uma fração do poder de polícia, tal como este é definido pelo art. 78 do
Código Tributário Nacional:
Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (BRASIL,
1966).

Estes aspectos que caracterizam o ciclo de polícia têm provocado ―um dos
principais problemas institucionais de segurança pública no país‖ (SAPORI; ANDRADE
2008, p. 429), o que, segundo eles, explicaria em parte os resultados insatisfatórios no
controle da criminalidade por parte do Estado. Ainda segundo os autores, não são raras as
propostas de unificação das duas polícias no debate público; porém, sem consenso político
que possibilitasse modificação na Constituição Federal, a alternativa foi utilizar um processo
de integração dos órgãos com base no compartilhamento dos sistemas de informação:
Assim, a política de integração das organizações policiais em Minas Gerais
teve como estratégias principais a integração das informações, das áreas
geográficas de atuação e do planejamento operacional. Isso porque o não
compartilhamento de informações entre as organizações policiais,
especialmente de seus sistemas informatizados, a incompatibilidade de
áreas territoriais de atuação e a inexistência de planejamento conjunto de
ações foram consideradas os principais focos de disjunção do trabalho
policial. Para resolver estes problemas, foram propostos três projetos: na
área informacional – Sistema Integrado de Defesa Social (Sids);[...] Áreas
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Integradas de Segurança Pública (Aisp); [...] Integração da Gestão em
Segurança Pública (Igesp). (SAPORI; ANDRADE, 2008, p. 433),

Em contraponto, a participação de um número maior de órgãos em uma cadeia
de serviços provoca um melhor dimensionamento de accountability11 vez que há um maior
número de envolvidos no processo, tornando-os mais transparentes, quando interligados
com o cidadão através de redes que forneçam serviços digitais:
É relevante colimar que todos este sistemas facilitam a interação entre o
governo e o cidadão, alem de contribuir para a promoção da democracia,
permitindo maior transparência administrativa, tanto na no que diz respeito a
prestação de contas, quanto ao accountability dos governos (LOPES;
FREIRE, 2010, p. 2).

Tem-se assim um modelo de múltiplas estruturas de atendimento ao cidadão e
processos de accountability diversificados, com um maior número de órgãos no processo, o
que permite concluir, em caráter preliminar, que a unificação dos órgãos poderia constituir
um retrocesso, ao passo em que a integração dos serviços dos órgãos demonstrou-se
viável, sem a necessidade de fusão de suas estruturas de maneira radical.

4.3 Demais órgãos de defesa social

No contexto da defesa social, há ainda que se considerar outros órgãos de
importância onde, às competências para atendimento ao cidadão somam-se as questões de
segurança pública e, dessa forma, é necessária a atuação integrada do Poder Judiciário, do
Ministério Público, das agências de inteligência, dos órgãos municipais, dos órgãos de
saúde, das concessionárias de energia, das empresas de transporte, das forças armadas
naquilo que lhes for pertinente e de tantos órgãos ou associações quantos forem
necessários, haja vista o amplo espectro de possibilidades para resolução de problemas
desta natureza.

Com esta finalidade, o governo brasileiro (BRASIL, 2010a) visa possibilitar uma
ação coordenada e integrada de vários órgãos, nos três níveis da federação, através da
instalação de centros integrados de comando e controle, com vistas à Copa do Mundo de
Futebol, e ainda:
11

―Significa responsabilização através de um processo que define quem decide e quem é responsável pelos
resultados‖ (PACHECO apud SILVA, 2004, p. 18).
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[...] fornecer serviços de segurança pública de alta qualidade e em nível de
excelência ao cidadão, totalmente baseados em tecnologias digitais; elevar
o conceito social e o valor do Governo e das Instituições de Segurança
Pública, com decisões rápidas e pronta resposta às demandas sociais por
Segurança Pública; alinhar e integrar as estratégias, o modelo operacional,
as capacidades organizacionais e os ambientes tecnológicos das
Instituições de Segurança Pública; e habilitar as Instituições de Segurança
Pública a conduzir operações em rede integrada, compartilhar informações
e atuar num ambiente de colaboração e interoperabilidade.

No contexto da defesa social, inúmeras são as possibilidades, órgãos e
especialistas em serviços importantes para resolução das demandas, tais como os que são
prestados pelas seguintes instituições:

a) Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)

Composto de veículos dotados de equipamentos e serviço médico para
atendimento pré-hospitalar12, o SAMU objetiva, segundo a Portaria n.º 1.864/GM, (BRASIL,
2003), a prestação de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências originadas a partir da
central telefônica 192, em municípios e regiões de todo o território brasileiro, no âmbito do
Sistema Único de Saúde.

O sistema é distribuído, segundo a Presidência da República (BRASIL, 2011g),
através de 157 centrais de regulação que organizam o atendimento às urgências e
emergências por meio de aproximadamente 2 mil ambulâncias que circulam em todo o país.
O serviço está presente em 1.461 municípios, com uma cobertura a mais de 110 milhões
pessoas.

b) Órgãos de Defesa Civil

As atividades de defesa civil englobam os âmbitos estadual e municipal, através
de ações preventivas e reparadoras em casos de desastres.

12

―Assistência realizada, direta ou indiretamente [aos cidadãos], fora do âmbito hospitalar, través dos diversos
meios e métodos disponíveis, visando a manutenção da vida e/ou a minimização das sequelas‖ (LOPES;
FERNANDES, 1999, p. 1).
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Aos Corpos de Bombeiros Militares também incumbem ações de defesa civil,
conforme art. 144 da Constituição Federal.

c) Órgãos de trânsito

Tanto os afetos ao município quanto aos estados e à união, como os já
mencionados, tem papel fundamental no controle e organização dos espaços públicos,
dadas, segundo o Grupo Tecnologia Operações e Inteligência para a Copa 2014, (BRASIL
2010d), as atribuições de monitoramento e controle urbano de rodovias, avenidas e ruas e
terminais, além de todas as atribuições de escoltas e controle de tráfego.

d) Outros

Dada a facilidade de comunicações provocada pela revolução tecnológica no
campo da transmissão de informações, é possível deduzir que qualquer instituição e até
mesmo pessoas importantes para a resolução de determinada demanda poderão cooperar,
mesmo que, à distância, através de recursos tecnológicos, e em caráter temporário. Desta
premissa decorre que os links formados são estabelecidos, conforme o modelo das redes
sem escalas citado por Gameiro (2008), e determinados por um fenômeno que ocorre de
forma randômica, ou seja, a demanda.

Uma atuação conjunta de todos estes órgãos em um ambiente cooperativo,
flexível, integrado e dotado de tecnologia de transmissão de dados, voz e imagem capaz de
garantir eficácia, minimizando problemas e maximizando a atenção com foco no cidadão, a
fim de agilizar o atendimento das demandas sociais é a proposta formulada pelo Ministério
da Justiça (BRASIL, 2010d) para a criação dos Centros Integrados de Comando e Controle
(CICC).

4.4 Centros Integrados de Comando e Controle

De acordo com definição formulada pelo Ministério da Justiça, Centros
Integrados de Comando e Controle são órgãos de:
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[...] gestão integrada de operações e resposta a incidentes de segurança
pública, dotado de equipes de alto desempenho, modelo lógico, ferramentas
de inteligência e sistemas tecnológicos de última geração capazes de
prover uma imagem fiel e em tempo real do panorama global, eventos
associados e recursos desenvolvidos (BRASIL, 2010c).

Dos conceitos de Comando e Controle extraem-se outros, como os citados no
Relatório do Grupo de Trabalho da Copa 2014 (BRASIL, 2010f, pp. 6-9):

a) Incidente de Segurança Pública, assim entendido como ―[...] evento ou série de eventos
indesejados ou inesperados, que comprometam ou possam comprometer a incolumidade
das pessoas, a integridade do patrimônio ou a ordem pública‖; Cabe acrescentar os
objetivos do órgão (s) envolvido (s) na prestação do serviço, quais sejam, proteção e
socorro;

b) Equipes de Alto Desempenho, entendidas como ―grupo de pessoas dotadas de
competências que habilitam ao desempenho superior de funções altamente especializadas‖;

c) Modelo Lógico de Gestão, definido como um ―modelo de funcionamento baseado em
processos integrados, com entradas, saída, atividades, recursos, interfaces e indicadores de
desempenho claramente definidos, comunicados e gerenciados‖;

d) Ferramentas de Inteligência ―[...] são sistemas aplicativos de suporte para a decisão, com
funcionalidades de consolidação de dados, análise de informações e produção do
conhecimento necessário para habilitar os integrantes de uma organização ao desempenho
de suas atividades com base em competências individuais e coletivas‖; e

e) Sistemas Tecnológicos, aqueles que formam o ―conjunto de ativos que designa os
recursos tecnológicos utilizados para a geração e o uso da informação. Inclui hardwares13 e
seus dispositivos periféricos, softwares14 e seus recursos, sistemas de telecomunicações,
bases de dados e informações‖.
13

Componentes físicos de um computador.
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As atividades inseridas nos centros de comando e controle seguem a linha de
integração entre as estruturas destes, de origem militar, e a arquitetura das redes de
computador, desenvolvida em universidades civis. A ―fusão‖ destas duas estruturas
possibilitou sua concepção, onde foram agregados meios de comunicação de última
geração e incorporadas novas tecnologias capazes de agilizar o atendimento às demandas.

Com integração através de redes interligadas, outros elementos de informação
foram sendo agregados na doutrina de atuação dos centros, que passaram a incorporar,
além de comando e controle, as comunicações, transmissão de dados digitalizados através
de computadores e as atividades de inteligência.

Atualmente os CICCs são úteis não só em casos de guerra, mas sobretudo em
ações de defesa social. Eles possibilitam integração de um grande número de organizações
militares e não militares, com objetivos variados, desde proteção e socorro, segurança e
controle de tráfegos (aéreo, marítimo, fluvial, espacial, de trânsito, de dados etc), até
atividades de administração pública, de recursos humanos e materiais. Sua aplicação,
portanto, é multivariada.

Catástrofes naturais, acidentes de grandes proporções que, por sua natureza,
exigem participação conjunta de diversos setores públicos e privados em sua resolução,
grandes operações policiais, controle de tráfego e necessidade de transmissão de
informações de segurança à população são alguns exemplos da aplicação do sistema de
Comando e Controle.

4.5 Tipos de Centros de Comando e Controle

O Grupo de Tecnologia, Operações e Inteligência para a Copa de 2014
(BRASIL, 2010d) aponta cinco tipos de Centros, conforme a evolução destes, à medida que
foram sendo somados mais serviços em sua estrutura: o C2, com funções de comando e
controle; o C3, que engloba comando, controle e comunicação; o C3i, que acrescenta às
funções do C3 a inteligência; o C4i, que prevê, além das atribuições típicas do C3i o uso de
computadores como ferramenta de transmissão de dados; e o C5i que, além da estrutura
própria do C4i, abrange também as ações relativas à coordenação.
14

Programas e aplicativos de computador que o tornam capaz de desenvolver tarefas através de cálculos.
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A definição do último dos modelos mencionados engloba todas as operações
contidas nos demais, haja vista este conter todas as ações também executadas naqueles.
Assim, o C5i é um Centro de Comando e Controle de última geração, que objetiva
proporcionar ―gestão integral de resposta a incidentes, com capacidade de proporcionar a
imagem fiel e em tempo real do panorama local e global dos eventos e dos recursos
envolvidos e ferramentas de apoio à decisão [em] todos os níveis‖ (BRASIL, 2010c, slide 8).

4.6 Comando e Controle

Conforme descrito na Diretriz de gestão para resultados nº 001/2010-GC da
PMMG (MINAS GERAIS, 2010), comando tem seus fundamentos calcados em liderança,
planejamento estratégico e avaliação de resultados.

Para Vieira (2002, p. 10) liderança, em seu sentido mais simples, define-se por
processos de influência de pessoas, através da motivação que se exerce sobre os
indivíduos a fim de que estes adotem um comportamento que de outra maneira não
adotariam.

De acordo com Alberts (2005, p. 14), a expressão comando e controle define
diversas situações de responsabilidade para o emprego dos meios e pessoal em uma
missão. Ainda
abrange a responsabilidade para, efetivamente, usando os recursos
disponíveis, empregar, organizar, planejar dirigir, coordenar e controlar as
forças militares para o cumprimento das missões atribuídas. Ele também
inclui a responsabilidade pela saúde, bem-estar, moral e disciplina de do
pessoal em missão. Esta definição engloba controle como uma parte do
comando. Muitos tentaram estabelecer uma distinção entre o comando e
controle. Distinções que têm sido desenhadas incluem arte (comando),
ciência (controle) entre o comandante (comando) e o pessoal (controle).
Grande parte da discussão se concentra em um único comandante, um
responsável. Na verdade, comando e controle na atuação moderna é uma
responsabilidade distribuída (tradução nossa) 15.
15

[…] includes responsibility for effectively using available resources, the planning, organizing, employment of
directing, coordinating, and controlling military forces for the accomplishment of assigned missions. It also
includes the responsibility for health, welfare, morale, and discipline of assigned personnel. This definition
subsumes control as the part of command. Many have tried to draw a distinction between command and control.
Distinctions that have been drawn include one between art (command) and science (control) and one between
the commander (command) and staff (control). Much of the discussion is focused on a single commander, the
one in charge. In fact, command and control in modern warfare is a distributed responsibility.
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Marini e Martins (2004, p. 16) dividem o entendimento sobre controle em quatro
tipos, sendo o
a)
Controle sistêmico: contribuição ou desempenho de cada
organização para consecução de programas transversais (um ou um
conjunto deles no âmbito de uma determinada política) e para a agenda
governamental em geral;
b)
Controle integrado correlacionando meios (a partir de um modelo
nodal de alocação de recursos) e resultados, o que proporcionará análises e
comparações mais precisas e adequadas de custo-benefício/efetividade;
c)
Controle em rede a partir do conjunto de nós, sejam dentro ou fora da
Administração (que utilizam recursos para promoção de resultados de
políticas públicas) que perpassam diversas organizações; e
d)
Redes de controle, a partir de diferentes instrumentos e modalidades
de controle que se aplicam a um mesmo objeto (um nó, um programa ou
uma organização) foco do controle.

De acordo com o constante na Diretriz para as Atividades de Coordenação e
Controle da PMMG, controle é ―o acompanhamento das atividades da Corporação, por
todos os que exercem comando, chefia ou direção, de forma a assegurar o recebimento, a
compreensão e o cumprimento das decisões do escalão superior, pelo órgão considerado,
possibilitando, ainda, identificar e corrigir desvios‖ (MINAS GERAIS, 2009a, p. 12).

4.7 Modelo de CICC proposto pelo Ministério da Justiça

A doutrina tecnológica de emprego e integração que o governo brasileiro busca
adotar para os CICCs segue uma divisão em três partes, cada uma estudada e
desenvolvida em separado: ―A de Centro Integrado, a de Sistema Integrado e a de Modelo
de Maturidade‖ (BRASIL, 2010c, slide 29).

Para o grupo Tecnologia, Operações e Inteligência para a Copa 2014 (BRASIL
2010d), são requisitos operacionais de alto nível do projeto Comando e Controle proposto
pela SENASP:
[...] conter as características de arquitetura, engenharia e desenho de
interiores adequados à sua função; sistema informatizado de gestão de
incidentes de segurança pública; monitoramento automático de eventos de
interesse da segurança pública; visualização de imagens em tempo real do
panorama local e global Sistema automático de notificação e acionamento
de tomadores de decisão; capacidades de operação no modelo
multiagências de segurança ou de governo; capacidade de integração e
interoperabilidade com outros centros e agências (BRASIL 2010d).
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O mesmo grupo lista os requisitos de inteligência dos CICCs como sendo
capazes de centralizar as demandas e atividades, e de:

[...] prover acesso a dados e informações atualizadas e em tempo real de:
eventos associados a um ou vários incidentes; recursos envolvidos na
resolução de incidentes; registros do disque denúncia; informação do
número telefônico chamador (CTI); localização de posição de celulares com
no mínimo 50m. de precisão; bases de dados de concessionários públicos e
afins; imagens de vídeo monitoramento (urbano, rodovias, terminais, etc.);
georeferenciamento de agentes, viaturas, embarcações e aeronaves;
cadastro nacional e internacional de torcedores filiados a torcidas
organizadas (BRASIL, 2010d).

a) Centro Integrado

Compreende, segundo a Comissão Especial de Segurança Pública do Ministério
da Justiça (BRASIL, 2010c), a instalação física com capacidade de promover a gestão
integrada de operações e a pronta resposta a incidentes críticos de segurança pública,
dotado de equipes de alto desempenho, modelo lógico de operação, ferramentas de
inteligência e sistema tecnológico de última geração capazes de prover uma imagem fiel e
em tempo real do panorama global, eventos associados e recursos envolvidos.

b) Sistema Integrado

O Grupo de Trabalho da Copa 2014 (BRASIL, 2010a) define o sistema integrado
como o ―uso associado de capacidades e recursos organizacionais dedicados a promover a
gestão integrada de serviços e operações de segurança pública. As capacidades incluem os
métodos, processos e técnicas. Os recursos incluem pessoas, logística e tecnologia‖.

c) Modelo de Maturidade

Para que vários órgãos, com objetivos diferentes, porém complementares,
possam atuar em ambiente único, é necessário um alinhamento técnico e doutrinário dos
procedimentos adotados e dos protocolos operacionais.
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O modelo proposto pela SENASP (BRASIL, 2010c) para proporcionar este
alinhamento é composto pela ―representação dos estágios de maturidade que habilitam as
instituições a conduzir serviços e operações em rede integrada, formando uma cadeia de
valor capaz de compartilhar informações e atuar num ambiente de colaboração,
interoperabilidade e gestão compartilhada‖.

De acordo com a Comissão Especial de Segurança Pública do Ministério da
Justiça (BRASIL, 2010c, slide 6), a FIG. 7 representa a evolução do nível de maturidade da
capacidade de serviços e processos:

Figura 7 – Evolução dos níveis de maturidade

Fonte: Ministério da Justiça (BRASIL, 2010b).

O norteamento das ações de integração tecnológica segue documento do
governo norte americano (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2004, p. 4) se dá através do
Federal Enterprise Architecture. O documento referenciado na apresentação do GTCopas
(BRASIL 2010a) visa, dentre outros objetivos, aplicar tecnologias para a ―Expanded
Electronic Government16‖, que, por definição contida no próprio documento é: ―O uso de

16

Documento que trata dos protocolos de maturação e pode ser traduzido como Expansão eletrônica do governo
norte-americano.
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tecnologias digitais para transformação das operações de governo com intuito de melhorar a
eficácia, eficiência e a prestação de serviços (tradução nossa)17‖.

4.8 Conceito operacional

O conceito operacional define como a atuação dos órgãos integrantes de um
CICC poderá ser organizada para o trabalho conjunto, prevendo competências e atribuições
específicas.

Na documentação da SENASP (BRASIL, 2010c) que trata do assunto, verificase que ainda não há definição de como serão traçadas estas competências, estando o
processo em fase de discussão. Algumas das competências já estão delimitadas, contudo,
definições sobre um contexto mais amplo para organização de todo o sistema de Comando
e Controle ainda se encontram em fase de debates em âmbito da SENASP e das
Secretarias de Segurança Públicas/Defesa Social dos estados-membros que sediarão
eventos da Copa.

As medidas a serem definidas em um conceito operacional de atuação nesta
magnitude, envolvendo tantos órgãos, em todos os níveis federativos, constituem fator
preponderante para a coordenação e controle das atividades dos órgãos de maneira
harmônica em uma estrutura como a proposta.

4.9 Competências dos órgãos para atuação integrada

De acordo com o modelo proposto pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública (BRASIL, 2010d), caberá aos Centros Integrados não só a coordenação, mas
também o controle de eventos de defesa social durante a realização da Copa das
Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014. Tais Centros deverão
ser implantados em todas as cidades-sede dos jogos como condição de aperfeiçoamento
dos trabalhos, que deverão desenvolver-se de forma conjunta e coordenada, integrando os
órgãos ligados diretamente à sistemática de Defesa Social.

17

The use of digital technologies to transform government operations in order to improve effectiveness, efficiency,
and service delivery.

55

Para esta operação integrada dos CICCs através do projeto Comando e
Controle, a SENASP (BRASIL, 2010c) leva em conta a perspectiva de instalação de 2
centros nacionais, (sendo um para backup18); 12 CICCs regionais (sendo um por estado
sede de jogos da Copa); 12 CICCs locais (também um por estado sede, devendo estes
funcionar no interior dos estádios de futebol); e 36 CICCs móveis (com capacidade de
aproximação de locais onde esteja ocorrendo um evento de defesa social). (Quadro 3)

QUADRO 3 – Composição da estrutura dos CICCs brasileiros

Capital-sede

Estado

CICC
Nacional

Regional

Local

Móvel

Belo Horizonte

MG

--

sim

sim

sim

Brasília

DF

Provável

sim

sim

sim

Cuiabá

MT

--

sim

sim

sim

Curitiba

PR

--

sim

sim

sim

Fortaleza

CE

--

sim

sim

sim

Manaus

AM

--

sim

sim

sim

Natal

RN

--

sim

sim

sim

Porto Alegre

RS

--

sim

sim

sim

Recife

PE

--

sim

sim

sim

Rio de Janeiro

RJ

Provável backup

sim

sim

sim

Salvador

BA

--

sim

sim

sim

São Paulo

SP

--

sim

sim

sim

Nota: Elaboração do autor.

A estrutura da provável configuração nacional dos CICCs no Brasil será a
representada conforme a Figura 8, com a ressalva de que as informações concretas sobre a
cidade onde será instalado o CICC Nacional e o CICC backup ainda não foram
disponibilizadas em definitivo, assim como o conceito operacional de atuação dos órgãos,
que se encontra em fase de definição, motivo de reuniões dos representantes dos estados
sedes de jogos para confecção de um caderno de atribuições e para implementação das
estruturas propostas.

18

Reserva para o caso do CICC principal sofrer algum problema de operação.
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FIGURA 8 – Estrutura da provável configuração dos CICCs no Brasil

Fonte: Relatório GT COPA (BRASIL, 2010f).

Tal como está proposto, o sistema nacional representado na Figura 8 denota um
modelo esquemático que se amolda a uma organização de modelo ―raios de sol‖, haja vista
a não interligação entre os centros locais e móveis, de cunho operacional. Tal estrutura
pode, dependendo dos recursos tecnológicos, adquirir um modelo próprio de organização
―teia de aranha‖, na medida em que seus links forem distribuídos entre diversos
componentes do sistema, tornando toda a estrutura mais interconectada, permitindo
competências mais abrangentes ao modelo.

As competências de cada órgão componente dos CICCs, como se configuram
na fase de planejamento, estão atualmente descritas na Minuta do Caderno de Atribuições
(BRASIL, 2010e). As instituições pactuaram sua atuação no modelo proposto de acordo
com a diretiva governamental a seguir apresentada, devendo ainda acrescentar outras
definições a este modelo, conforme o desenvolvimento e implantação das estruturas forem
se desenvolvendo.
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Ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
caberá, além de outras atribuições de cunho não operacional, a coordenação do Centro de
Comando e Controle Nacional, criando canal de comunicação direta com os Centros de
Comando e Controle Regionais, Locais e Móveis.

Também ao Ministério da Justiça, mas através de seu Departamento de Polícia
Federal, caberá realizar ações de antiterrorismo e contra terrorismo; operações de
varredura, de prevenção antibombas, contramedidas, investigação e perícia pós explosão
que se fizerem eventualmente necessárias nas praças desportivas, nos locais de
hospedagem, nos eventos oficiais e nos treinamentos; gerenciar crises em ocorrências com
reféns que envolvam pessoas diretamente relacionadas com o evento Copa do Mundo ou
em locais sob a administração da FIFA; atender as ocorrências e/ou atentados com
artefatos explosivos e/ou incendiários, bem como, agentes químicos, radiológicos,
bacteriológicos ou nucleares; executar a segurança das delegações esportivas e das
autoridades que o protocolo prevê; realizar as ações de polícia marítima e de fronteiras;
estabelecer delegacias fixas e/ou móveis (sistema móvel integrado de polícia judiciária) nas
regiões de interesse, dentro de suas atribuições legais; formatar a grade curricular dos
cursos de formação da segurança privada; autorizar o funcionamento das escolas de
formação dos profissionais da segurança privada, que atuarão nas Praças Desportivas; e
controlar e fiscalizar os profissionais de segurança privada, quando da atuação nas Praças
Desportivas.

Igualmente ao Ministério da Justiça incumbirá, através de seu Departamento de
Polícia Rodoviária Federal, fortalecer o controle das divisas dos Estados e dos limites dos
Municípios-sede da Copa do Mundo 2014, no âmbito das rodovias federais; realizar as
ações de segurança, controle e socorro aeromóvel nas rodovias federais; realizar, no âmbito
das rodovias federais, a escolta das delegações e dignitários para os locais de hospedagem,
embarque, treinamento, competição, não-competição e pontos turísticos; disponibilizar
equipes de batedores para atuarem em caso de deslocamentos emergências nas rodovias
federais; e apoiar os entes federados, quando solicitado, na realização de escoltas e
operações de batedores.
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Ao Ministério da Justiça, através da Força Nacional de Segurança Pública,
caberá apoiar, quando solicitado pelos órgãos da União ou de unidades da Federação, na
prevenção e/ou restabelecimento da ordem, na realização de escoltas e batedores, bem
como em caso de atentados, catástrofes ou sinistros em geral que superem a capacidade
operativa dos mesmos, bem como manter o mínimo de mil homens em condição de pronto
emprego e cinco mil capacitados, na condição de mobilizáveis.

Às Secretarias de Segurança Pública de cada um dos Estados-sede dos eventos
da Copa, caberá exercer a função dirigente estratégica de segurança pública e inteligência
em âmbito estadual; interagir com a respectiva Secretaria Estadual de Defesa Civil para
coordenação das ações preventivas e para elaboração dos planos de contingência
necessários; exercer a coordenação dos Centros de Comando de Controle Regional, Local
e móveis, proporcionando a integração entre estes; elaborar o Plano de Ações de
Segurança Pública Estadual para o período 2011 a 2014; coordenar, através do órgão
central de inteligência, as ações de gestão e produção do conhecimento que nortearão o
Plano de Ações de Segurança Pública Estadual; definir, em consonância com as diretrizes
do Governo Federal, o emprego da aviação de segurança pública; e interagir com os órgãos
de controle de trânsito municipais e estaduais, permitindo participação ativa dos mesmos
durante o processo de planejamento, execução e avaliação das operações.

Às Polícias Civis caberá exercer as funções de polícia judiciária, com exceção
das militares e as de atribuição própria da União; instalar Delegacias Especiais nas regiões
de interesse e nos locais de competição; instalar Delegacia Especial de atendimento aos
turistas nas cidades-sede dos jogos; realizar monitoramento criminal específico voltado às
regiões próximas às praças desportivas, bem como aos locais de hospedagem, de eventos
e de treinamentos; e promover ações preventivas e judiciárias, em articulação com a pasta
penitenciária, com vistas ao monitoramento dos estabelecimentos prisionais e delegacias de
polícia concentradoras de presos.

Às Polícias Técnico-científicas realizarão perícia técnico-científica na sua área
de competência e em sua circunscrição; apoiar a realização de investigação e perícia pós
explosão que se fizerem necessárias nas praças desportivas, bem como nos locais de
hospedagem, de eventos oficiais e de treinamentos; e estabelecer os padrões de softwares
e hardwares necessários à implantação dos sistemas de identificação facial e de
movimentos suspeitos.
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As missões das Polícia Militares serão as de realizar policiamento ostensivo,
visando à preservação e/ou restabelecimento da ordem pública; controlar as divisas dos
Estados e dos limites dos Municípios-sede, exceto no caso de rodovias federais; gerenciar
as ocorrências com reféns, desde que não envolvam dignitários, dirigentes e atletas sob a
proteção do Departamento de Polícia Federal; realizar ações de controle de distúrbios civis;
realizar, nas rodovias estaduais e nas áreas urbanas, a escolta das delegações e dignitários
para os locais de hospedagem, embarque, treinamento, competição, não-competição e
pontos turísticos; apoiar a realização das operações de varredura, de prevenção
antibombas, contramedidas que se fizerem necessárias nas praças desportivas, locais de
hospedagem, eventos oficiais e treinamentos; efetuar ações de primeira resposta contra
terrorista; fortalecer o policiamento ostensivo nas áreas externas das praças desportivas,
locais de hospedagem, eventos e treinamentos; fortalecer o policiamento ostensivo nos
corredores viários de acesso às praças desportivas, áreas de eventos oficiais, treinamentos
e hospedagem; fortalecer o policiamento ostensivo nos pontos turísticos das cidades;
ocupar e conter áreas de violência conflagradas através do exercício do policiamento de
proximidades; estabelecer perímetro de segurança nas áreas externas dos pontos sensíveis
e críticos, e, em especial, nos sistemas de telecomunicações, de fornecimento de energia,
iluminação, gás e abastecimento de água, e correlatos; e fortalecer o policiamento ostensivo
nas proximidades de redes ferroviárias, terminais rodoviários e entorno dos aeroportos.

Aos Corpos de Bombeiros Militares caberá adotar medidas de prevenção,
preparação e resposta relacionadas às Praças Desportivas, local de hospedagem e eventos
oficiais; prover capacidade operativa compatível para executar operações de busca,
salvamento e resgate; fiscalizar as praças desportivas no que tange ao cumprimento da
Legislação Estadual, Municipal e parâmetros definidos pela FIFA, referente a incêndio,
capacidade e pânico; realizar perícias em operações próprias dos Corpos de Bombeiros,
bem como em ações integradas com outros órgãos, sem prejuízo das atribuições
específicas; ampliar a capacidade de resposta a emergências nas unidades federativas; e
interagir com os órgãos municipais de atendimento a urgências e emergências médicas.

Às Secretarias de Estado de Defesa Civil caberá gerenciar os Desastres,
englobando os planos de contingências relacionados com os locais de Jogos da Copa do
Mundo; interagir com a Defesa Civil Municipal no cumprimento de suas atribuições; cooperar
nas operações com produtos perigosos, inclusive, adotando as providências cabíveis à
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interface com outros órgãos às ações envolvendo agentes químicos, biológicos, radiológicos
e nucleares; definir a integração e reação diante das diversas contingências e eventos
críticos possíveis; atuar em conexão com as Secretarias de Saúde Estadual e Municipal,
para garantir que as estratégias de reação a emergência da Copa do Mundo 2014 sejam
coordenadas com hospitais e outros órgãos de atendimento médico; estabelecer contínuo
contato com os órgãos de meteorologia visando um real conhecimento da possibilidade da
ocorrência de um evento e a sua amplitude, possibilitando a tomada de medidas pertinentes,
objetivando a anulação ou a minimização de seus efeitos.

Às Defesas Civis Municipais caberá monitorar as áreas de interesse com
emprego de equipes operacionais; intensificar realização de vistorias técnicas em locais de
interesse que possam oferecer riscos, providenciando, se for o caso, a interdição das áreas;
monitorar na rede municipal de saúde a quantidade de leitos disponíveis para o atendimento
de vítimas; acionar os órgãos municipais e de apoio com vista à adoção de medidas
pertinentes a instalação de abrigos provisórios, se for o caso; e interagir com a Secretaria de
Estado de Defesa Civil.

Às Guardas Municipais fortalecer as ações de guarda e segurança do patrimônio
público municipal; prevenir e/ou reprimir o comércio ambulante ilegal nas imediações dos
perímetros de segurança; e auxiliar a realização de operações de trânsito.

4.10 Formas de atuação dos CICCs conforme a complexidade dos incidentes

Os serviços de todos os órgãos do CICC, distribuídos pela base territorial
brasileira restrita aos estados-sede de jogos da Copa do Mundo, dar-se-iam de acordo com
dois tipos de situação: o primeiro tipo diz respeito às atuações de rotina, ou seja, aquelas
em que os órgãos operam cotidianamente; o segundo tipo abrange as intervenções
integradas nos casos de crises, ou seja, nos casos que demandem cooperação das forças
de defesa social, dada a complexidade do incidente de segurança pública a ser enfrentado.

A primeira situação de emprego dos órgãos do sistema de defesa social
abrange os casos de atuações rotineiras, ou seja, aquelas com as quais cada um deles
agirá com níveis mínimos de integração e de acordo com seus protocolos cotidianos; em
tais casos, a simplicidade das demandas, via de regra, não exige nível alto de complexidade
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na resposta. Assim, os órgãos que compõem a lista para integrarem os CICCs (BRASIL,
2010c) nestas condições são o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, as Polícias
Civis, as Agências do Sistema de Inteligência, os Institutos ou Departamentos de Perícia
Forense, as Secretarias de Administração Penitenciária ou Prisional, as Guardas Municipais,
os órgãos e Departamentos de Trânsito, a Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Médico
de Urgência.

Nos casos de crises, ou seja, situações não corriqueiras, o enfrentamento da
demanda deverá ser feito, conforme a SENASP (BRASIL, 2010a), de acordo com o conceito
de liderança situacional, o qual considera as especializações de uma das partes integrantes
do sistema para coordenar temporariamente as ações relativas à demanda na qual é
especialista, com base em protocolos existentes, enquanto os outros órgãos acatam a
liderança daquele ao mesmo tempo em que continuam a executar suas atribuições
específicas.

Neste último caso, conforme a SENASP (BRASIL, 2010a), atuarão no CICC as
autoridades governamentais das esferas federal, distrital, estadual e municipal, órgãos
públicos de segurança, socorro de urgência e trânsito, concessionárias de serviços públicos
e outras de interesse, conforme o caso.

A SENASP (BRASIL, 2008, p. 5-6) adota, no curso de gerenciamento de crises,
algumas definições para o fenômeno e, destas, duas interessam de perto ao funcionamento
do CICC: ―Situação grave em que os fatos da vida em sociedade, rompendo modelos
tradicionais, perturbam a organização de alguns ou de todos os grupos integrados na
coletividade‖, e ―Evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da polícia, a fim
de assegurar uma resposta aceitável‖.

4.11 Gestão integrada

Perspectivas para ação integrada passam pelo modelo em que se viabilizem
ações harmônicas entre os atores do ambiente de defesa social. Um destes modelos é
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Sistema de Comando em Operações (SCO), que proporciona integração dos serviços, e não
dos órgãos em si.
Conforme Oliveira (2008), o SCO é empregado para estabilização de situações
complexas como crises e desastres, favorecendo o envolvimento de várias instituições de
resposta com objetivo de proteção e socorro de maneira eficiente, através de modelos de
gestão compartilhada.

4.12 Liderança situacional

A relação entre os órgãos durante operações integradas requer organização
para minimizar conflitos e potencializar os recursos disponíveis da maneira ágil,
demandando definições claras sobre as rotinas de serviço para inter-relação dos atores da
defesa social em ações de liderança variável entre os órgãos envolvidos.

As ações, de maneira geral, são definidas pelo Ministério da Justiça (BRASIL,
2010b) como ações de polícia; ações de defesa civil; ações de controle urbano e ações de
trânsito, alternando-se as lideranças conforme a demanda, seguindo uma rotina de
instituições líderes e instituições de apoio, conforme Quadro 4.
QUADRO 4 – Relações de liderança situacional
Ações
De polícia

Instituições líderes
Polícia Federal
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Militar
Polícia Civil

De defesa civil

Corpo de Bombeiros Militar
Defesa Civil Estadual
Defesa Civil Municipal

De controle urbano

Guarda Municipal
Órgãos de fiscalização
Agentes de trânsito

De trânsito

Polícia Rodoviária Federal
Polícia Militar
Guarda Municipal
Agentes de trânsito

Fonte: Ministério da Justiça (BRASIL, 2010b).

Instituições de apoio
Defesa Civil Estadual
Corpo de Bombeiros Militar
Defesa Civil Municipal
Guarda Municipal
Agentes de trânsito
Polícia Federal
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Militar
Polícia Civil
Guarda Municipal
Agentes de trânsito
Polícia Federal
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Militar
Polícia Civil
Defesa Civil Estadual
Corpo de Bombeiros Militar
Defesa Civil Municipal
Polícia Federal
Polícia Civil
Defesa Civil Estadual
Corpo de Bombeiros Militar
Defesa Civil Municipal
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4.13 Locais e ocasiões de integração via Centros Integrados
Como forma de verificação de experiências de integração de serviços de
segurança em cidades brasileiras e estrangeiras, passamos a expor exemplos de modelos
adotados, via de regra, por ocasião de grandes eventos esportivos de grande porte, com
concentração de grande número de turistas.

a) Minas Gerais

Em Minas Gerais, o modelo mais próximo de um Centro de Comando e Controle
integrado é o do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS).

Nele, os órgãos de defesa social do estado de Minas Gerais atuam de maneira
conjunta em um mesmo ambiente, com rotinas e sistemas de informação integrados, em
uma estrutura que conta com, basicamente, comunicação através de rádios e dados
transmitidos por computador.

Conforme a Resolução conjunta nº 13, (MINAS GERAIS, 2003b), o sistema foi
criado considerando a necessidade de se obter a maior efetividade das ações operacionais
numa mesma área de responsabilidade territorial, garantindo-se unidade de propósitos e
apoio mútuo entre as instituições policiais, com vistas à convergência de esforços com o
escopo de minimizar atos e fatos contrários às normas legais, dada a necessidade de se
obter a maior efetividade das ações operacionais numa mesma área de responsabilidade
territorial. Desta maneira garante-se unidade de propósitos e apoio mútuo entre as
instituições policiais.

As comunicações e os despachos de viaturas para atendimento de incidentes de
segurança pública são feitos a partir do recebimento de ligações telefônicas onde os
cidadãos relatam problemas relacionados à defesa social. A partir da chamada telefônica, os
rádio operadores do Centro Integrado de Comunicações Operacionais definem que equipe
irá atender aquela demanda, despachando as viaturas conforme uma ordem de prioridades
e especialidades específicas.
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O registro das ocorrências policiais passa a ser integrado e informatizado,
gerando o Relatório de Evento de Defesa Social (REDS). De acordo com Sapori e Andrade
(2008), os dados se disponibilizam eletronicamente para formação de um banco de dados
robusto com informações preenchidas no mesmo padrão, tanto pela Polícia Militar quanto
pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, que vão desde a problemática de uma
ocorrência policial até, em um nível mais amplo, dados acerca de um tipo específico de
delito e a incidência criminal por datas, horário, locais, dias da semana ou qualquer
aplicação que se faça necessária buscar no contexto da defesa social, possibilitando
planejamentos e alocação de recursos de maneira eficaz.

Estas análises e planejamentos são feitos em circunscrições onde profissionais
da Polícia Militar e da Polícia Civil trabalham compartilhando o mesmo espaço territorial, as
Áreas Integradas de Segurança Pública, em vários níveis gerenciais, como no exemplo da
capital do estado, conforme Resolução conjunta nº 17/05 (MINAS GERAIS, 2005).

b) Pernambuco

Conforme Souza e Silva Júnior (PERNAMBUCO, 2010), o estado pernambucano
apresenta um modelo de CICC suas operações de defesa social no Centro Integrado de
Operações de Defesa Social (CIODS).

Para Souza (PERNAMBUCO 2010), o Centro possibilitará mudança no
paradigma da ineficiência dos serviços prestados. A antiga estrutura era baseada na falta de
integração organizacional, em projetos de cunho pessoal, não planejados estrategicamente,
em planejamentos empíricos e na carência de recursos tecnológicos. Com o projeto do novo
CIODS, espera-se que os serviços passem a seguir uma linha baseada em planejamentos
estratégicos, com maior integração, melhoria nas comunicações, foco em objetivos e metas
consistentes.

São objetivos do referido estado oferecer infraestrutura tecnológica adequada,
controlar viaturas e unidades no atendimento de ocorrências, possibilitar um gerenciamento
de crises eficiente e facilitar os processos de tomada de decisão.
As plantas do modelo proposto possibilitam visualização da organização do
funcionamento e operação do Centro Integrado onde terão assento durante a Copa, a
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Polícia Militar, a polícia Civil, a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, a Defesa Civil e outros, seguindo esta estrutura o mesmo conceito de liderança
situacional para integração dos órgãos de segurança, conforme Figura.9,
FIGURA 9 – Planta baixa do térreo do CIODS-PE

Fonte: Secretaria de Defesa Social (PERNAMBUCO, [2011].
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c) Corpus Christi (Texas, Estados Unidos da América)

No estado do Texas, ao sul dos Estados Unidos, próximo à fronteira com o
México, a cidade de Corpus Christi desenvolveu um modelo de Centro Integrado que
monitora on line19 os serviços de segurança, água, energia, estradas e aeroportos.

Conforme matéria exibida no programa televisivo Cidades e Soluções da rede
Globo News (CIDADES INTELIGENTES, 2011), o sistema proporciona uma resposta mais
rápida às demandas dos cidadãos através do armazenamento e consulta de dados a um
consistente.

Segundo Keppler, superintendente administrativo do CICC de Corpus Christi, o
sistema implantado na cidade possibilita uma interface (ligação) com o sistema de
informações geográficas, permitindo uma análise espacial de ambientes e obtenção de
mapas variados da infraestrutura local. Outra possibilidade é a análise da natureza das
ligações dos cidadãos e verificação do departamento que os está atendendo. Tal
organização permite obter uma visão ampla do que está acontecendo, para gerir os
recursos e fornecer aos cidadãos serviços de qualidade.

d) Madrid (Espanha)

Vários países desenvolvidos, segundo Cidades e Soluções, tem seus serviços de
segurança integrados através de estruturas que se denominam cidades inteligentes.

Em Madrid, capital espanhola, a principal função deste tipo de Centro Integrado,
conforme Cidades Inteligentes (2011), é a de coordenar uma resposta rápida dos serviços de
emergência, com a integração dos serviços da polícia, dos bombeiros e das ambulâncias,
que atuam de maneira coordenada, em uma estrutura com soluções tecnológicas de ultima
geração, tornando possível a observação dos fenômenos emergenciais. Todos os serviços
que exigem pronto atendimento dispõem de 90m² de telões onde se visualizam em tempo
real as demandas geradas para o centro.

19

Via rede interligada em tempo real.
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Para Almeida (CIDADES INTELIGENTES, 2011), as metrópoles ganham muito
com um sistema como este, pois elas se tornam inteligentes. O estudo dos bancos de dados
armazenados a partir dos incidentes de segurança proporciona evolução das respostas do
sistema, retroalimentando a cadeia e proporcionando planejamentos mais consistentes à
medida em que o tempo vai passando, conforme a necessidade específica da cidade .

Ainda conforme Almeida (CIDADES INTELIGENTES 2011), os benefícios do
sistema integrado proporcionam uma diferenciação entre evento natural e desastre natural.
Dada sua imprevisibilidade, não há possibilidade de se evitar que o evento natural ocorra,
sendo os fenômenos mais comuns causados por terremotos, maremotos, vendavais dentre
outros. Os centros possibilitam planejar que medidas tomar para reagir ao evento natural,
tornando possível, através de ações coordenadas, evitar que aconteça um desastre natural.

e) Athenas (Grécia)

Os jogos olímpicos de Athenas ocorreram em um ambiente de preocupação com
as questões relativas à área de saúde pública, haja vista terem sido realizadas logo após a
proliferação de um surto de gripe aviária pela Europa.

De acordo com o noticiário internacional (EURONEWS, 2006), o vírus da gripe
aviária já havia matado quatro pessoas na Turquia e já fazendo pelo menos outras 84
vítimas mortais na Ásia, desde o início da sua transmissão em 2003, daí a necessidade das
autoridades se preocuparem inclusive com o monitoramento de hospitais. Adotaram-se
várias medidas pelas autoridades a fim de combater a proliferação do vírus, conforme
divulgado pela imprensa (GLOBO.COM, 2005), dentre as quais a proibição por parte da
união europeia para compra de aves exóticas vivas.

Segundo a SENASP (BRASIL, 2010b), os 33 locais onde ocorriam jogos foram
monitorados, em um total de 63 localidades no total. Também se monitoraram portos e
aeroportos através de um sistema integrado de troca de informações entre os diversos
órgãos envolvidos.

f) Rio de Janeiro (Jogos Pan Americanos de 2007)
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Durante a realização dos jogos Pan-americanos de 2007, as atividades de
comando e controle foram, segundo a SENASP (BRASIL, 2010b), divididas em três níveis.

Criou-se um centro de Operações de Segurança, que abrangeu a atuação das
forças policiais, equipes de socorro de urgência e militares de maneira geral, interligados
com centros regionais de segurança, além de centros locais e centros móveis; um centro de
inteligência capaz de trocar informações e dados com todo o sistema envolvido na
realização dos jogos e um centro de logística. Esta estrutura interligava-se com a Secretaria
de Segurança e com o Comitê Olímpico, conforme Figura10:

FIGURA 10 – Organograma dos CICCs nos Jogos Panamericanos de 2007

Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Pública (BRASIL, 2010b).

g) Pequim (China)

No modelo de centro integrado utilizado em Pequim para realização dos jogos
olímpicos de 2008, conforme a SENASP (BRASIL, 2010b), utilizou-se de modelagem em
três dimensões dos locais de jogos e de partes da cidade para utilização no planejamento
de segurança, em um sistema que proporcionou visualização das estruturas em escala.
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O sistema também dispunha de soluções tecnológicas de imagem para
verificação de deslocamento de multidões em tempo real e controle de tráfego da área
circundante aos perímetros dos locais de realização de jogos controlados por 8 centros
regionais e 7 subsistemas alocados de acordo com a área de atuação e o tipo de incidente.

Monitorou-se também o número de vagas disponíveis em estacionamentos,
velocidade de veículos circulantes nas vias públicas, além do controle exercido sobre a
velocidade e as rotas do sistema de transporte público em tempo real.

h) Vancouver (Canadá)

Para os jogos olímpicos de inverno em Vancouver 2010, o centro de comando e
controle conectou-se diretamente ao gabinete do Primeiro Ministro, agilizando a tomada de
decisão em nível governamental.

De acordo com a SENASP (BRASIL, 2010b), o centro possibilitava o controle
dos sistemas do metrô, a monitorização de veículos terrestres, embarcações e aeronaves,
através da observação de mais de 900 câmeras instaladas nos locais de jogos.

Contou-se também com um centro de informações geográficas interligado ao
centro de comando do Exército, Marinha e Aeronáutica integrados, além de um centro
redundante (reserva) localizado em área confidencial.

i) Rio de Janeiro (Jogos Mundiais Militares)

O modelo de centro integrado utilizado pela cidade do Rio de Janeiro durante a
realização dos Jogos Mundiais Militares de 2011, Brasil (2010b), foi o de Centro Integrado
de Ações Locais (CIAL), com instalações em todos os locais de jogos, além de um centro
móvel.
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Tais estruturas integraram as atividades das forças armadas brasileiras
responsáveis pela segurança nos locais de realização dos eventos, possibilitando
acompanhamento e controle em tempo real através de um mapa de atividades e de um
sistema de gerenciamento de incidentes. O acompanhamento através de câmeras era feito
apenas a partir de imagens geradas pelo centro móvel.

j) Londres (Inglaterra)

O Centro de Comando e Controle para os Jogos Olímpicos de 2012 foi projetado
para prover a segurança necessária tanto para as instalações de competição quanto para os
locais de não-competição, além de voltar a atenção para o monitoramento da infraestrutura
crítica20 e centro logístico dos Jogos.

Segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo (VIANA, 2007), o
sistema de monitoramento da cidade de Londres conta com mais de 500 mil câmeras de
segurança, espalhadas ao longo de ruas, avenidas, prédios públicos e locais de eventos
artísticos e esportivos.

Conforme a SENASP (BRASIL, 2010b), todo este sistema será utilizado pelos
centros de comando e controle a fim de monitorar questões relacionadas à segurança
durante a realização dos jogos olímpicos.

As equipes de segurança acompanharão a fase de projetos das arenas
esportivas. Pretende-se também, para a realização das atividades de segurança, que se
integrem as estruturas de 32 centros de comando e controle antigos em estruturas de três
centros de controle regionais.
k) Rio de Janeiro (Copa 2014)

Como cidade sede de jogos da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos de
2016, o Rio de Janeiro tem se preparado para integração dos serviços de defesa social em

20

Prédios de grande importância pela presença de autoridades ou pelo seu papel na organização das estruturas
de segurança. No jargão policial militar, entende-se como pontos sensíveis ou vulneráveis.
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um CICC, em fase de construção, onde integrar-se-ão ações típicas do Corpo de
Bombeiros, do SAMU, das Polícias Militar e Civil do estado, da Polícia Rodoviária Federal,
de trânsito e outras, conforme distribuição esquemática da Figura11, de além de contar
com um aparato de resolução de crises integrado no mesmo centro. (Fig. 12)

Tal centro possui soluções tecnológicas que serviram de modelo para outros
projetos de centros no Brasil, como o do estado de Minas Gerais, em fase de planejamento
adstrito à Secretaria de Estado de Defesa Social.

FIGURA 11 – Planta baixa do segundo pavimento do CICC do Rio de Janeiro

Fonte: RIO DE JANEIRO, [2010]
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FIGURA 12 – Planta baixa do terceiro pavimento do CICC do Rio de Janeiro

Fonte: RIO DE JANEIRO, [2010]

O estado do Rio de Janeiro, além das soluções usuais de tecnologia adotadas
nos CICCs, se valerá de um sistema capaz de detectar disparos de arma de fogo através de
microfones sensíveis à determinadas frequências, capaz de localizar ruído e emitir o
posicionamento do autor do disparo, conforme modelo esquemático da Figura 13.
Figura 13 – Projeto piloto do sistema de detecção de disparos de arma de fogo

Fonte: RIO DE JANEIRO, [2010].
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l) Proposta de modelo de CICC para Minas Gerais

O projeto do CICC do estado de Minas Gerais, em fase de projeto, é uma
adaptação do modelo do Rio de Janeiro, englobando em sua estrutura as atividades de
defesa social e demais órgãos no ambiente esquemático das Figuras 14, 15 e 16.

As Figuras permitem visualização da estrutura física dos CICCs sem, contudo,
representarem as soluções tecnológicas nele inseridas. Através delas é possível analisar o
planejamento para alocação de pessoal técnico, administração, divisão dos espaços entre
os órgãos integrantes do sistema, além de possibilitar dedução sobre a os mecanismos de
comando e controle presentes na proposta da SENASP.

Figura 14 – Planta baixa do pavimento técnico do CICC de Minas Gerais

Fonte: PROJETO CICC [2011].
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Figura 15 – Planta baixa do segundo pavimento do CICC de Minas Gerais

Fonte: PROJETO CICC [2011].

Figura 16 – Planta baixa do terceiro pavimento do CICC de Minas Gerais

Fonte: PROJETO CICC [2011].
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5 MATURIDADE PARA INTEGRAÇÃO

Baseando-se na perspectiva de especialistas em grandes áreas da defesa social
atuantes em Minas Gerais e com experiência em trabalhos e gestão integrada em nível
nacional, busca-se avaliar o modelo de integração do estado mineiro, procurando subsídios
para verificação da viabilidade de sua integração ao modelo de CICC originalmente proposto
pela SENASP para a Copa do Mundo de futebol.

Avaliam-se, para tanto, as opiniões de cinco grandes grupos profissionais
representados: pela SEDS, cuja opinião engloba a participação dos órgãos Polícia Militar,
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, dentre outros, no estado Minas Gerais; pela Prefeitura
de Belo Horizonte, cujas ações envolvem trânsito, saúde, fiscalização, mobilidade urbana e
demais atividades afetas ao município; pela Polícia Federal; pela Defesa Civil do estado de
Minas Gerais, e por um especialista em ações integradas do CIAD em Minas.

Durante a pesquisa foi tentada a participação da Polícia Rodoviária Federal,
contudo, diversas atribuições dos profissionais daquela instituição não permitiram, em tempo
hábil para análise de opinião, a apresentação de argumentos da instituição.

5.1 Integração dos serviços

A relação entre os serviços de defesa social e a real capacidade de integração
dos órgãos em um modelo de maturação que viabilize a ação cooperativa entre eles, passa
pela capacidade colaborativa de seus profissionais neste ambiente e pelo conhecimento
prático necessário para a efetiva atuação coordenada.

Sobre esta característica, conforme o Diretor de Planejamento da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil Minas Gerais, há necessidade de integração da defesa social para
uma melhor prestação de serviços. Para ele, a Defesa Civil de Minas Gerais já vem
trabalhando desta maneira,
[...] com articulação, coordenação, ela trabalha como órgão gestor e órgão
central. A defesa civil já trabalha, já há muito tempo com esta percepção de
necessidade de que haja um trabalho colegiado, um trabalho integrado
visando à interoperabilidade entre as instituições no que tange às soluções
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mais críticas, como crises policiais, desastres, ocorrências que exijam dos
órgãos interventores uma postura organizacional não rotineira, ou seja, uma
resposta especial, uma resposta diferenciada, o que foge ao protocolo de
trabalho normal. E aí com essa junção dos órgãos tanto em eventos para
uma resposta, quanto para um trabalho preventivo de preparação em que
possa fazer todo um planejamento de contingência para as eventualidades,
isso vem a casar. Essa integração, essa junção vem a casar com o foco de
trabalho da defesa civil do estado (Diretor de planejamento da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil Minas Gerais).

Para a Prefeitura de Belo Horizonte, segundo o Secretário Municipal de
Segurança Urbana e Patrimonial, o município de Belo Horizonte também possui
características e peculiaridades que o credenciam a integrar seus serviços, que já possuem
um nível inicial de maturidade.
Desde 2003 nós já vínhamos trabalhando com a questão [...] da
concentração, vamos dizer assim, da urgência e emergência do município,
a gente não consegue entender como que o município tinha uma central do
SAMU, uma central da BHTRANS, uma central da CONTEC, uma central da
Guarda Municipal. E aí a gente entendia que, além da gente unificar, né,
fisicamente essas pessoas, essas funções, a gente tinha que trazer outros
atores, e a nossa proposta desde 2003 para o estado, que a gente ia
propor, ia fazer isso no município ou se o estado fizesse, nós nos
candidataríamos a compor lá no estado, tá certo? Um local onde a gente
pudesse integrar funções, cada órgão na sua função, mas trabalhando de
forma integrada, produzindo um resultado muito melhor (Secretário
Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial).

A Polícia Federal, de acordo com o chefe da Interpol e coordenador Estadual
para a Copa, por sua vez, conhece algumas experiências de atuação integrada de órgãos
de segurança trabalhando sob uma coordenação centralizada:
Conheço em parte e já assisti algumas, algumas conferências a respeito
disso, até mesmo pela experiência que já existe no Rio de Janeiro dos
Centros Integrados de Comando e Controle, alguns que foram utilizados já
em alguns eventos como por exemplo, jogos pan-americanos, os jogos
mundiais militares que aconteceram no mês passado no Rio de Janeiro
também. Então é, a gente tem acompanhado a evolução disso e não só em
relação ao âmbito federal, mas principalmente no âmbito estadual que em
Minas Gerais já é realidade há muito tempo, essa questão de integração
que nós já estamos. Por isso que eu digo que conheço em parte, porque é,
eu não estou vivenciando o dia a dia, por exemplo, nem da integração das
SEDS aqui e nem muito menos da SENASP em Brasília, mas conhecimento
assim, razoável, a gente já tem (Chefe da Interpol e Coordenador Estadual
para a Copa).

Para a Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, conforme o Gerente do
projeto do Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais – CICC/MG, a
integração é necessária.
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Compete à SEDS participar e coordenar a integração do Sistema de Defesa
Social e, no caso específico [de Minas Gerais], contribuir para as
discussões e decisões, com as Instituições que compõe o Sistema de
Defesa Social, a respeito de eventual integração com um sistema nacional.
Aproveitando o ensejo, registro que eventual integração ao sistema
nacional, ora defendida por órgãos federais, poderá ser benéfica ao Sistema
de Defesa Social, o qual possui características favoráveis para tanto, desde
que benéfica para este e não apenas uma forma de transmissão de dados,
informações, comunicação e imagens aos órgãos federais e demais
estados. Em suma, a referida integração deve ocorrer de forma que o
Sistema de Defesa Social de Minas Gerais seja beneficiado com
informações, dados, comunicação e imagens oriundos de outros Estados e
dos órgãos federais, sendo referida integração pretendida uma relação
mútua, com resultados positivos para todos os envolvidos (Gerente do
projeto do Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais –
CICC/MG).

O serviço integrado via Sistema Integrado de Atendimento e Despacho de
equipes e viaturas, conforme o Chefe do Centro Integrado de Comunicações Operacionais
(CICOP), da Polícia Militar de Minas Gerais é:
[...] um modelo de gestão que se baseia no compartilhamento de
informações e na implementação de ações conjuntas, capazes de abarcar
a diversidade de fenômenos que compõem o problema da criminalidade,
havendo, dessa forma, maior interação entre os Órgãos que compõem o
Sistema de Defesa Social[...] funcionando no mesmo espaço físico,
[proporcionando] ainda, reuniões conjuntas que busquem soluções para o
combate à criminalidade. Temos falta de uma integração permanente a
nível federal, inclusive necessidade de Seminários envolvendo os Cmts e
assessores das Capitais do país (Chefe Do Centro Integrado De
Comunicações Operacionais).

A partir do entendimento dos órgãos sobre um modelo de gestão integrada que
proporcione prestação dos serviços de forma compartilhada, faz-se necessária uma
avaliação sobre a integração desses serviços sob a égide de sistemas tecnológicos capazes
de viabilizar sua atuação em rede nos três níveis federativos.

5.2 Defesa Social em rede

As contribuições da integração dos serviços para o Estado em rede estão
intimamente relacionadas com a evolução tecnológica necessária à difusão de
conhecimentos, de forma ágil e compartilhada. Nesta ótica, soluções adequadas são
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analisadas com intuito de aproximar a atuação do Estado de um modelo lógico que reduza
as distâncias burocráticas na prestação de serviços ao cidadão.

Os sistemas devem abranger os diversos órgãos, em seus níveis de atuação,
em um contexto de integração sem precedentes na história brasileira. O aparato estatal de
segurança pública nunca atuou neste nível, desde a criação e evolução dos órgãos, dada a
contemporaneidade da evolução das redes interligadas digitais.

Como tal sistema integrado de defesa social ainda não existe no Brasil, observase a perspectiva de integração dos órgãos com base na expectativa e experiência das
autoridades pesquisadas.

Assim, de acordo com a Defesa Civil, integrar os três níveis federativos, quais
sejam, federal, estadual e municipal torna-se possível no foco da segurança:

[...] nós percebemos que há necessidade de que todos os órgãos tanto em
nível municipal como a nível estadual e quanto a nível federal trabalhem em
conjunto, que possuam acesso a banco de dados que são próprios. Cada
banco de dado, ele hoje é fragmentado. E aí, trabalhando em conjunto nós
poderemos ter um enriquecimento do acesso ao banco de dados
informativos a nível municipal, estadual e federal e também a nível de
tomada de decisões, tanto de decisões pequenas de nível municipal que já
têm mais acessos quanto a decisões estratégicas em nível estadual, até
macro, a nível federal. Eu acho que isso é viável e que seria enriquecedor,
respeitando logicamente a autonomia de cada ente, mas o trabalho de
interligação faria com que pudéssemos ter mais sucesso nas operações
(Diretor de planejamento da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil Minas
Gerais).

A Prefeitura de Belo Horizonte também vê como possível integrar os três níveis
federativos. Para ela já houve evolução:

Eu acho que a SEDS é uma evolução. Você ter um órgão que faça
convergir as funções para uma caixa única, isso é muito bom. Mas é fácil?
Não é não. [...] A gente tem que integrar esforços. Eu na minha função, o
estado na função dele, e agente produzindo o resultado que o cidadão
precisa (Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial).

Conforme a Polícia Federal, esta tem informações importantes para os órgãos
componentes do sistema de defesa social,
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[...] informações que devem ser compartilhadas, banco de dados de
informações, de cadastros, em relação a documentos, antecedentes, esses
banco de dados estão disponíveis para todas as polícias. Essas
informações comuns em termos de segurança, elas têm que estar
disponíveis para todos [...]. Tem um exemplo: [...] são investigações
específicas, né, é claro que não tem que haver uma comunicação prévia
neste sentido, porque é uma atuação direta na atividade fim, né? Mas em
termos de organização, de estrutura, de esforço comum com um objetivo
específico também. Por exemplo, um grande evento, como que nós vamos
atuar de uma forma eficiente, eficaz, num grande evento como é a Copa do
Mundo, por exemplo, se nós não soubermos definir exatamente quem faz o
que e em qual momento e dentro de um processo coordenado? Não tem
jeito (Chefe da Interpol e Coordenador Estadual para a Copa).

Para a SEDS, a integração nos três níveis federativos é possível e viável, devido
a bases sólidas de integração, tomando como exemplo as já implantadas em Minas Gerais.
Em outros estados, a integração dependerá de esforços bem articulados para que a
integração não seja apenas temporária:
No que tange às características favoráveis que Minas Gerais possui para a
integração nacional, o investimento na informatização de bases de dados,
dentre as quais sistemas de registros de defesa social, dados estatísticos
de criminalidade, registro penitenciários, ocorrido nos últimos anos permite,
de forma imensurável, que os Estados e a União, interligados ao sistema
nacional, consultem estas prontamente, com êxito na obtenção de
informações pertinentes para a melhoria da segurança pública. Por certo,
referidas consultas integradas deverão seguir protocolos pré-estabelecidos,
respeitando-se as peculiaridades e interesses estratégicos das Instituições
que compõe o Sistema de Defesa Social de Minas Gerais. Ademais, em
Minas Gerais já existe uma integração consolidada entre forças; de forma
bem distinta, outros Estados terão, na concepção do Governo Federal, em
um prazo bastante curto, [que] buscar uma integração, o que,
inegavelmente, pode ensejar apenas uma integração forçada e temporária,
passível de, após os grandes eventos, não se manter (Gerente do projeto
do Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais – CICC/MG).

Conforme o CIAD, a integração dos serviços nos três níveis da federação é um
―modelo gerencial inovador no Brasil que possibilitará o fluxo de informação e coordenação
de ações integradas entre os três níveis federativos‖ (Chefe Do Centro Integrado De
Comunicações Operacionais).

5.3 Benefícios/óbices da instalação de CICCs

As perspectivas para instalação dos CICCs e os eventuais benefícios
provocados pela implementação das estruturas de integração são aqui explorados a fim de
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avaliar em que medida um sistema integrado contribuiria ou obstaculizaria a prestação de
serviços de defesa social.

Segundo a Defesa Social, os principais benefícios da ação integrada dos
serviços de defesa social seriam os relacionados com o planejamento das ações e a
economia de esforços, além de uma melhor prestação de serviço aos cidadãos. Assim, in
verbis:
O benefício é estarem em um mesmo ambiente todos os serviços, ter
acesso mais fácil a essas informações, transparência e controle público.
Também está dentro de um dos focos de governo dos princípios hoje que é
essa aproximação. Bom, além disso, nós precisamos também regionalizar
as ações, aproximar isso das áreas né [...]. Talvez traríamos também num
futuro os centros regionalizados já num avanço maior, num nível de
maturidade maior, mais um outro foco. O que nós precisaríamos é essa
regionalização. Mas para o cidadão, nos percebemos aí que um trabalho em
conjunto vai permitir que haja harmonia [...] de esforços, e que nós teríamos
economia, ou seja, nos conseguiríamos mensurar a eficiência do trabalho,
porque não teríamos desperdício, sobreposição de esforços. Evitaríamos
por exemplo, também deslocamentos dentro de várias viaturas, os vários
recursos operacionais num ambiente, sabendo que não se fizesse
necessário um órgão específico que já tem uma atribuição, uma delimitação
já prevista para trabalhar naquela ocorrência.

E também:
[...] no meu entendimento, esses dois ganhos: tanto de aproximação da
comunidade, controle do trabalho, transparência, e bem como de
melhorarmos a eficiência e evitarmos a sobreposição de esforços e
desperdícios, gastos desnecessários, bem como também, a nível de
administração por parte dos gestores aumentaríamos aí o controle dos
nossos órgãos, das nossas viaturas, dos nossos gestores. Facilitaria muito
esse trabalho de gestão e eu entendo também como um outro foco, que
talvez refletiria muito na comunidade, é a questão do planejamento. Estar
num mesmo ambiente permitiria também fazermos protocolo de trabalho em
conjunto que seria o planejamento né? A definição de metodologia de
trabalho para que juntos definíssemos os pormenores, as formas de
atuação. E isso faria com que, lá na ponta, [da linha de trabalho], a forma de
atuação seria otimizada. Por quê? Porquê já teríamos um protocolo prédefinido né? E evitaríamos que aquele tempo inicial, que é o tempo de
retardo, né? Onde que durante o atendimento de uma ocorrência mais
complexa, por exemplo, os órgãos trabalhando perdem muito tempo na
construção do primeiro plano de ação, às vezes do nada. Nós teríamos ali
um plano, um planejamento de trabalho já consolidado com as principais
ações do que ocorre no dia a dia, e um trabalho coordenado, tendo sido
construído junto e não separadamente entre os órgãos, evitando assim a
fragmentação (Diretor de Planejamento da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil Minas Gerais).

Conforme o município de Belo Horizonte, as atividades desintegradas são
demonstração de incompetência. O número da central telefônica deve ser único, no intuito
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de racionalizar esforços, impedindo deslocamento de várias viaturas e equipes para um
mesmo local de ocorrência de forma desordenada e descontrolada.

A ação de vários órgãos de respostas prontas de acertos da comunidade
enobrecem, dignificam e melhoram a qualidade da prestação de serviço. É
isso que temos que ter a dignidade de reconhecer. Vamos dar um exemplo:
você tem um acidente na entrada de um túnel, por exemplo, aonde um
caminhão bate em um carro, provoca feridos, provoca engarrafamentos, vai
para cima do hidrante, arrebenta o hidrante, vai água saindo para tudo
quanto é canto e tal. Aí o que acontece hoje, alguém liga para o 190. O 190
vai e manda a polícia para lá, liga 192 ou 193, que é um absurdo também
tem dois telefones de urgência, de três dígitos para atender esse tipo de
prioridade[...]. Quando você tiver uma vítima presa às ferragens você chama
o resgate, em outros casos o SAMU, [...] nós temos que organizar melhor
isso, mais ai alguém chama o SAMU, ai alguém fala, aqui tem água
arrebentada, o hidrante aqui e tal, tô precisando de gente para desviar
trânsito, tô precisando de alguém para olhar isso daqui. Isso é um absurdo,
um atraso, eu tinha que ter isso integrado de tal forma que eu visualizasse
a situação ou fosse demandado, eu sabedor do que acontece eu teria que
usar aqui os atores, pegar aqui em Belo Horizonte, eu teria alguém da
COPASA, certo? Que eu não entendo esse centro aqui sem COPASA e
sem CEMIG, tem que ter lá, COPASA, CEMIG, atividade urbana. Pegaria
alguém da COPASA para ver isso, eu pegaria alguém do trânsito para ver
isso, eu pegaria PM para ver alguma coisa desse tipo lá, para evitar
qualquer problema na área. Eu pegaria quem mais aqui? Limpeza urbana.
Aí eu falo, onde tem necessidade de ter ali alguém de atividade urbana da
prefeitura[...]. Esses gestores, o tamanho do problema é esse, para
resolver, isso aqui, a minha área, eu tenho que mandar uma equipe
direcionada assim, eu mando isso, mando aquilo, ou então, você tem uma
economia de esforços de atendimento a uma demanda, tá certo? E um
resultado, um produto muito melhor do que você fosse lá e começasse a
berrar: Tô precisando de COPASA, tô precisando disso, daquilo, tal, tal, tal.
Existe isso. Isso é amador, amador.... Nós com o tempo de vida de
administração pública, que a gente tem no mundo, não se pode fazer isso
mais não, nós não podemos mostrar essa incompetência igual nós
mostramos até hoje não, então eu acho que o centro integrado é isso
(Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial).

No mesmo sentido, para Polícia Federal, quanto mais integrado o sistema
estiver, maiores os benefícios proporcionados ao cidadão.
Eu não tenho a menor sombra de dúvida, quanto mais integrado melhor,
porque nós todos somos peças de uma engrenagem que tem que atuar no
benefício do cidadão, cada um tem sua atribuição específica, né? E em
vários momentos essas atribuições específicas se confundem né? É...
desde que exista essa comunicação, esse diálogo frequente para que cada
órgão saiba exatamente aonde atuar e de que forma atuar, em qual
momento atuar, o cidadão só tem a ganhar, isso é uma demonstração de
eficiência do estado. Como eu disse, proporcionaria uma atuação mais
eficiente no estado, o estado que eu digo é o estado como uma ação,
porque está otimizando recursos... Tem um exemplo que é sempre
lembrado quando a gente discute integração: É..., as questões de
atendimentos e despachos, eventualmente acontece uma situação, uma
ocorrência qualquer na rua que são acionados na mesma situação, a Polícia
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Militar, a polícia Civil, Bombeiros, SAMU e enfim, ambulâncias e tal, se nós
conseguirmos fazer com que essa ocorrência seja atendida de uma forma
mais coordenada, nós vamos ter recursos suficientes para atender essa
ocorrência ou outra que possa estar acabando de acontecer também, da
mesma natureza mas que deixa de ser atendida de uma forma eficiente
porque os recursos estão todos canalizados para aquela que aconteceu a 5
minutos antes, né? Se nós conseguirmos focar e otimizar esses recursos
não tem a menor dúvida que todo mundo só tem a ganhar, as instituições
que estão prestando os serviços, porque os recursos também estão sendo
otimizados, como o cidadão que vai receber os serviços da melhor forma
possível (Chefe da Interpol e Coordenador Estadual para a Copa).

Já a SEDS faz alusão aos benefícios e aos óbices para integração. Em relação
aos benefícios de um sistema integrado, o ganho proporcionado seria expressivo:

O compartilhamento de dados, informações, imagens e comunicações com
sistemas de segurança pública e defesa social não só com forças federais
mas, em especial, com outros estados. Inegavelmente, a criminalidade ora
opta por uma significativa migração, ainda que temporária, alterando
eventualmente seus locais de atuação. Desta feita, mediante o
compartilhamento de dados e informações com outros Estados, a pronta
identificação e obtenção de maiores informações sobre indivíduos
abordados permitirá um atuação por parte das forças policiais com
conhecimento dos registros de todos os Estados que o então submetido a
uma ação estatal possui (Gerente do projeto do Centro Integrado de
Comando e Controle de Minas Gerais – CICC/MG).

Com relação aos óbices, a disponibilização do acesso às informações deve
gerar uma contrapartida justa aos estados integrados:
O maior óbice à referida integração são os interesses das inúmeras e
variadas instituições de relativizar o acesso às informações, dados, imagens
e comunicações, através da oferta de ínfima transmissão e, em
contrapartida, logrando significativa gama destes. Desta feita, a pretendida
integração deve ocorrer de forma que os Estados, ao aceitarem participar
desta, sejam beneficiados de forma efetiva. De igual forma, imprescindível o
estabelecimento e, em especial, a aceitação, de protocolos bastante
definidos de atuações das diversas forças de defesa social envolvidas nos
eventos, evitando-se a confusão na atuação, tampouco dúvidas que
ensejem a tentativa de sobreposição de ações. Outros óbices
inegavelmente existem, dentre os quais a origem os recursos necessários
para a integração das distintas tecnologias utilizadas pelos Estados.
Todavia, em um primeiro momento, apresenta-se necessário superar os
dois problemas indicados para que, então, se considere possível uma
integração efetiva [...] (Gerente do projeto do Centro Integrado de Comando
e Controle de Minas Gerais – CICC/MG).

Para o CIAD, os óbices seriam ocasionados pela falta de investimentos a nível
federal no sentido de carência de uma política nacional de integração, contudo, o sistema

83

implantado proporcionaria benefícios, agilizando a pesquisa nos sistemas, tornando mais
rápido atendimento ao cidadão, contando ainda com

integração de informações possibilitando um bom acompanhamento da
ocorrência; possibilidade de cruzamento de informações das várias
subdivisões da ocorrência; descentralização das informações para subsidiar
a tomada de decisão gerencial através de ferramentas de consultas e
relatórios; acesso aos dados atuais, considerando todos os lançamentos
registrados até o dia anterior e incluindo dados históricos; extração de
dados de forma personalizada e customizada de acordo com as
necessidades e características do negócio de cada usuário(Chefe Do
Centro Integrado De Comunicações Operacionais).

Sintetizando as informações produzidas pelos especialistas entrevistados,
verifica-se em que há entendimento unânime, ressalvada a não participação da Polícia
Rodoviária Federal, sobre a possibilidade de integração dos serviços de defesa social em
rede, em caráter nacional, conforme se observa no QUADRO 5:

QUADRO 5 – Opiniões dos entrevistados acerca das áreas de integração

Indicativo

Defesa
Social

Prefeitura de
Belo
Horizonte

Polícia
Federal

Secretaria de
Estado de Defesa
Social/MG

Centro Integrado de
Atendimento e
Despacho/MG

Polícia
Rodoviária
Federal

Integração dos
serviços

considera
necessário

considera
necessário

considera
necessário

considera
necessário

considera
necessário

não opinou

Ação em rede

considera
possível

considera
possível

considera
possível

considera possível

considera possível

não opinou

Sim

sim, desde que
sejam superadas as
diferenças
tecnológicas

Sim

não opinou

Considera
benéfica e
possível a
integração

Sim

Sim

Nota: Elaboração do autor.

Na síntese das informações prestadas pelos entrevistados sobre os principais
benefícios e óbices para a integração dos serviços dos órgãos de defesa social, observa-se
uma um maior número de apontamentos sobre os benefícios, observando-se que os óbices
apontados, não estão direcionados como empecilhos para uma atuação conjunta, e sim,
para as dificuldades geradas pela não integração. Esta verificação pode ser observada
conforme os dados descritos no Quadro 6:
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QUADRO 6 – Avaliação dos especialistas dos órgãos que poderão compor os Centros Integrados de
Comando e Controle sobre os benefícios e óbices da integração:
Órgão

Benefícios

Óbices

Agilidade de serviços;
Defesa Social

economia de esforços;

Não apontou

racionalização de meios;
melhoria de planejamentos.

PBH

Racionalização de meios;

Não apontou

Racionalização de meios;
Polícia Federal

troca de informações de bancos de

Não apontou

dados;
Secretaria de Estado de Defesa

Troca de informações de bancos de

Dificuldade para disponibilização

Social/MG

dados;

dos bancos de dados

Agilização de serviços e de
Centro Integrado de Atendimento e

consultas a bancos de dados

Despacho/MG

descentralização de informações
para facilitar a tomada de decisões

Polícia Rodoviária Federal

Ausência de investimentos
federais e de uma política
voltada para a integração
nacional das Instituições do
Sistema de Defesa Social

Não avaliou

Não avaliou

Nota: Elaboração do autor.

Comparativamente, os serviços prestados pelo modelo de defesa social de
Minas Gerais e a proposta de modelo da SENASP, considerado o envolvimento dos órgãos
nos três níveis de governo, apresentam as características de abrangência dos modelos,
conforme quadro 7:

QUADRO 7 – Abrangência dos modelos integrados da SEDS e da SENASP.

Órgãos

SEDS/MG

SENASP

Federais

Não abrange

Abrangeria

Estaduais

Abrange

Abrangeria

Municipais

Não abrange

Abrangeria

Nota: Elaboração do autor.
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A compilação dos dados apresentada permite uma análise adequada
direcionada ao problema do estudo, permitindo concluir, na próxima seção, sobre a
aplicabilidade da proposta da SENASP para integração dos serviços de segurança para a
Copa do Mundo e demais eventos a ela relacionados, com base na opinião dos
especialistas entrevistados e na verificação da abrangência dos modelos ora estudados.
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6 CONCLUSÕES

Com um sistema de segurança fragmentado desde sua origem na Constituição
da República Federativa, o Estado brasileiro vive um momento desafiador para integrar e
compartilhar informações, bancos de dados, inteligência, comando e controle de seus
órgãos de segurança pública até o início dos eventos relacionados à Copa do Mundo de
Futebol a realizar-se no ano de 2014.

Atualmente cada estado da federação conta com seus próprios órgãos de
Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militares dentre vários outros. Diversos municípios
instituíram Guardas Municipais. Há ainda serviços de saúde e transporte prestados em
níveis federativos diferentes, como no caso das unidades de socorro dos Corpos de
Bombeiros estaduais e as do SAMU, subordinadas aos municípios, todos trabalhando
segundo rotinas particulares e não integradas, mantendo bancos de dados separados e não
compartilhando informações de maneira satisfatória, pelo fato de não existir um sistema
nacional de defesa social integrado.

Tal fragmentação vem sendo alvo de discussões sobre o modelo ideal de
segurança pública, do ciclo policial e, até, de unificação de polícias no cenário brasileiro,
onde a ação fragmentada dos órgãos gera resultados insatisfatórios, em parte pela falta de
dados compartilhados em sistemas que possibilitem rápido conhecimento da origem e
complexidade dos problemas que afetam o cidadão na área da segurança.

De maneira paralela a esta forma não integrada de trabalho, as evoluções no
campo tecnológico, que possibilitaram a revolução do compartilhamento de informações
provocado pela criação da Internet, deram origem à era da informação e, com ela, ao
surgimento de novas formas de expressão das pessoas através de uma gama enorme de
meios de transmissão de dados, voz e imagem, alterando as bases dos relacionamentos em
todos os campos, interferindo inclusive na relação Estado-Sociedade.

Os reflexos destas mudanças, sobretudo nos últimos trinta anos, são observados
em interações sociais estabelecidas através de redes interligadas, o que possibilita agilidade
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de comunicações sem precedentes na história da humanidade, haja vista a criação e início
da expansão da Rede Mundial de Computadores a partir de 1970.

Como consequência, as urgências das demandas sociais passam a ser
disseminadas de forma global e imediata, provocando obrigatoriamente uma ruptura na
maneira como o Estado lidava com elas. A soberania estatal, antes rígida e inabalável,
passa a ser relativizada para a criação de blocos econômicos supra nacionais cuja
ambiência rotineira é a da integração.

Esta nova maneira de interligação de nações, instituições, órgãos e pessoas,
viabilizada através de redes digitais, gera reflexos também na criminalidade, que passa a
agir globalmente através de redes sociais, em muitos casos legais, possibilitando também
para os empreendimentos criminosos uma ação interconectada para ampliação de sua
abrangência.

Para romper com este modelo e se tornar apto a atender a demandas cada vez
mais urgentes, o Estado se vê então forçado a agilizar seus processos de maneira
sistêmica, baseando-se em planejamentos estratégicos e na aplicação e análise de
indicadores como forma de evoluir um modelo de gestão burocrático para um modelo
gerencial capaz de integrar cada vez mais serviços através de redes.

O papel do Estado se redefine então em um novo conceito, onde as ações são
voltadas para a rápida solução das demandas sociais, em um contexto denominado por
pensadores como o de Estado rede.

A agilidade dos processos de comunicação nas redes proporciona, ao mesmo
tempo, demandas aceleradas e possibilidade de respostas mais ágeis, além de tornar
possível integração de serviços, informações, bancos de dados e imagens, capacitando os
órgãos integrados a atuar com economia de esforços e materiais, além de fornecer
ferramentas para que o Estado passe a fazer frente às demandas atuais, cada vez mais
interligadas via redes.
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Fez-se neste estudo uma distinção básica entre integrar e fundir órgãos. Apesar
de alguns estudiosos proporem a fusão da estrutura de órgãos dando origem a um terceiro,
como no caso das Polícias Civis e Polícias Militares, verificou-se através da experiência de
outros países a capacidade de integração dos serviços de órgãos diversos, sem a
necessidade da fusão de suas estruturas.

Nestes locais os CICCs demonstram-se capazes de reunir vários órgãos e de
melhorar a capacidade de resposta do Estado através de ações coordenadas que
proporcionam racionalização de esforços e qualidade na prestação dos serviços.

As experiências citadas ocorrem em países como Estados Unidos, França,
China e Espanha, dentre outros, onde sistemas de segurança funcionam de maneira
integrada demonstrando na prática tal possibilidade. Também em eventos ocorridos no
Brasil recentemente, algumas atividades foram integradas em Centros de Comando e
Controle, como no caso dos jogos Pan-americanos de 2007 e dos jogos mundiais militares
em 2011.

Para que se possa proporcionar este tipo de integração no Brasil, de forma
sistematizada entre os doze estados sede de jogos da Copa do Mundo, o Ministério da
Justiça propôs, inicialmente através da SENASP, um modelo de centro integrado que visa
convergir esforços dos órgãos de segurança em um único ambiente com soluções
tecnológicas avançadas que poderão proporcionar serviços de segurança com qualidade a
turistas e nacionais, durante e após o período dos jogos. São os Centros Integrados de
Comando e Controle.

Contudo, apesar desta vocação fragmentária dos órgãos de segurança
brasileiros apontada no estudo, alguns estados da federação apresentam alternativas à
ação isolada e apontam um caminho para a integração de serviços, como é o caso de Minas
Gerais onde, desde o ano de 2003, os órgãos de defesa social estão sendo gradualmente
integrados a outros órgãos, em um sistema de segurança mais amplo, denominado Sistema
de Defesa Social, prevalecendo o conceito de proteção aos cidadãos.
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As bases da integração em Minas Gerais tem funcionamento assemelhado ao de
um C2, onde estão presentes algumas soluções de comando e controle compartilhadas
entre os órgãos. Apesar da iniciativa estadual positiva, os bancos de dados não são ainda
completamente unificados e não há uma rotina de cooperação de nível cinco (otimizado),
além de não compartilharem o mesmo espaço órgãos dos três níveis federativos. Os
serviços são direcionados de maneira diversa do conceito de liderança situacional e as
rotinas de atendimento não seguem a um protocolo de cooperação horizontalizada
sistemática.

No tipo de integração proposto pela União, onde deve ocorrer cooperação dos
órgãos para uma atuação conjunta, horizontalizada e não hierarquizada no âmbito dos
CICCs, verifica-se a existência do conceito de Liderança Situacional, segundo o qual órgãos
com capacidade para atuação em casos específicos passam a liderar, no momento de
eclosão de demanda a ele afeta, os demais componentes do sistema. Este mesmo órgão
também pode ser liderado, conforme se torne necessária sua participação em um outro tipo
de solicitação, cuja ambiência operativa seja melhor representada por outro setor.

Assim, órgãos com rotinas específicas para atuar em demandas decorrentes do
trânsito urbano liderariam, a título de exemplo, nos casos de acidentes com vítimas, outros
atores que se fizessem necessários no local da demanda, como os prestadores de socorro
de urgência.

Uma das vantagens apontadas pelo sistema é integrar, em um mesmo espaço,
todas as demandas de segurança em uma única central, onde os números de telefone para
acesso dos cidadãos aos serviços podem ser unificados, possibilitando direcionamento
único dos problemas para um só local.

Outras aplicações como atendimentos on line, definição de políticas de
concessão de serviços voltadas para os objetivos da integração, priorização de serviços em
períodos de crises, emergências, calamidades e desastres podem ter o tratamento
adequado, oportuno e eficaz, de acordo com a verificação da necessidade, em tempo real,
possibilitando intervenção oportuna do Estado para prevenção ou durante a resolução de
um evento de defesa social.
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Proporcionar integração destes serviços nacionalmente é o tema que está em
debate em várias reuniões entre os órgãos a serem afetados pela política de integração de
serviços proposta pelo Ministério da Justiça, tendo este estudo buscado opiniões de
especialistas em segurança, nas áreas de importância elencadas pela SENASP, com intuito
de perceber a viabilidade do projeto.

As entrevistas aos especialistas em segurança pública da Polícia Federal, da
área de Defesa Social do estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, com experiência de cerca de uma década em integração de serviços, apontaram
que estes órgãos concordam, por unanimidade, que é possível integrar os serviços de
segurança em âmbito federal, estadual e municipal, o que não se confunde com a fusão de
suas estruturas. Para eles a integração traria benefícios em agilidade de informações, troca
de bancos de dados e inteligência, justamente os itens trabalhados em uma estrutura de
C5i.

Com opiniões que englobam as áreas afetas à Polícia Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, ações de defesa civil, trânsito urbano, segurança
patrimonial, saúde e outras importantes no contesto da defesa social municipal, os órgãos
entrevistados neste estudo demonstraram em sua fala a disposição necessária à integração
dos serviços aqui elencados como forma de melhorar a prestação de seus serviços aos
cidadãos.

Pode-se observar também que o modelo proposto pela SENASP possui
abrangência mais ampla que a do modelo já implementado em Minas Gerais através da
SEDS, em decorrência clara da delimitação legal a que o estado da federação se submete,
devendo o CICC ser capaz de integrar os órgãos de segurança nos três níveis federativos,
possibilitando, conforme a opinião dos entrevistados, melhor prestação deste tipo de
serviço.

Portanto, as opiniões dos especialistas entrevistados (seção 5) apontam para os
diversos benefícios desta integração, comprovando absolutamente o objeto geral deste
estudo sobre a possibilidade dos CICCs contribuírem para a prestação dos serviços de
segurança, na medida em que proporcionam interligação, cooperação, agilidade, economia,
formação e compartilhamento de bancos de dados, gerando serviços de melhor qualidade

91

do Estado para o cidadão, aproximando-o do modelo teórico do Estado rede, respondendo à
pergunta de partida, comprovando na íntegra as hipóteses deste estudo.

Comprovou-se assim a hipótese definida, tendo a pesquisa atingindo também os
objetivos específicos, tornando possível a identificação dos conceitos e metodologia de
atuação dos Centros em outras localidades do mundo (seção 4), além de ter sido possível
comparar a abrangência dos modelos de Centros de Comando e Controle de Minas Gerais
e do proposto pela SENASP, identificando as principais diferenças entre eles (seções 3 e 4).

Conclui-se que os Centros Integrados de Comando e Controle podem constituir
uma ferramenta de grande importância para a atuação integrada dos diversos órgãos
relacionados às questões de segurança, durante e após a Copa do Mundo, podendo
estabelecer um novo conceito de atendimento ao cidadão, através de compartilhamento de
serviços, dados, informações em âmbito nacional, ampliando o modelo de atuação vigente
no estado de Minas Gerais.
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APÊNDICE A – PLANO DE ENTREVISTA

Tópico
Integração de serviços

Bloco de perguntas
1) O Sr. (a) conhece a proposta
do Ministério da Justiça para
reunir os órgãos de segurança
em um Centro Integrado até a
Copa do Mundo de 2014?
2) O Sr.(a) aprova o modelo de
integração de defesa social de
Minas Gerais?
3) O órgão/Sistema
representado por Vossa
Senhoria teria características
favoráveis para integrá-lo a um
sistema de defesa social em
caráter nacional? Quais
características?

Estado Rede

4) O Sr.(a) Classifica
como positiva a integração dos
serviços

de

social/segurança

defesa
do

Quem responde
1) SEDS; Coordenador CIAD;Polícia
Federal; Polícia Rodoviária Federal;
Defesa Civil e Prefeitura (BHTrans).
2)Polícia Federal; Polícia Rodoviária
Federal e Prefeitura (BHTrans).
3)SEDS; Coordenador CIAD; Polícia
Federal; Polícia Rodoviária Federal;
Defesa Civil e Prefeitura
(BHTrans/SAMU).

4)SEDS, Coordenador CIAD, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Defesa Civil;
Prefeitura (BHTrans/SAMU)

Estado

através de redes interligadas nos
três níveis federativos? Por quê?

Benefícios /óbices da
implantação de CICCs.

5) O modelo de integração dos
órgãos de defesa social em
Minas Gerais proporciona
agilização do atendimento ao o
cidadão?

5)SEDS, Coordenador CIAD, Defesa Civil

6) Quais seriam os benefícios ou
óbices da implementação de um
sistema que integre os serviços
das instituições de defesa social
em âmbito nacional?
(Ocorreria agilização de
processos?).

7)SEDS, Coordenador CIAD, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Defesa Civil, Prefeitura (BHTrans/SAMU)

7) Quais seriam as principais
diferenças do modelo de
integração em Minas Gerais e o
modelo proposto pela SENASP?

6)SEDS, Coordenador CIAD, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Defesa Civil, Prefeitura (BHTrans/SAMU)
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA

IDENTIFICAÇÃO

DATA:

NOME:

ÓRGÃO:

FUNÇÃO:

1. O Sr. (a) conhece a proposta do Ministério da Justiça para reunir os órgãos de
segurança em um Centro Integrado até a Copa do Mundo de 2014?

2. O Sr.(a) aprova o modelo de integração de defesa social de Minas Gerais?

3. O órgão/Sistema representado por Vossa Senhoria teria características favoráveis para
integrá-lo a um sistema de defesa social em caráter nacional? Quais características?

4. O Sr.(a) Classifica como positiva a integração dos serviços de defesa
social/segurança do Estado através de redes interligadas nos três níveis federativos? Por
quê?

5. O modelo de integração dos órgãos de defesa social em Minas Gerais proporciona
atendimento satisfatório para o cidadão?

6. O modelo de integração dos órgãos de defesa social em Minas Gerais poderia ser
ampliado para integração em âmbito nacional?

7. Quais seriam os benefícios ou óbices da implementação de um sistema que integre as
instituições de defesa social em âmbito nacional?

