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Resumo:

A proposta desta dissertação é conhecer o legado dos grandes eventos para a
segurança pública brasileira, em especial quanto ao processo mimético implementado do
Brasil com a finalidade de promover a coordenação entre as instituições de segurança pública.
Verificou-se que o país passou por um processo de isomorfismo institucional, replicando o
Sistema Integrado de Comando e Controle utilizado em países centrais para o combate ao
terrorismo. Para a realização da pesquisa, foi utilizado o método qualitativo. Foram realizadas
visitas a Centros Integrados de Comando e Controle, tanto em cidades-sede dos megaeventos,
quanto em cidades que não sediaram os eventos. Foram entrevistados agentes de segurança
que atuaram ou não na segurança dos grandes eventos. Como resultado, verificou-se que há
legados dos grandes eventos para a segurança pública, porém os mesmos apresentam
limitações. Com relação aos Centros, há uma necessidade de nacionalização de seu uso,
adaptando-os ao combate aos crimes organizados. Para a mudança na forma de gestão da
segurança pública é necessário um processo contínuo e duradouro, que não pode finalizar com
os grandes eventos. Finalmente, este trabalho apresenta uma série de obstáculos e desafios
que ainda devem ser enfrentados para que haja uma mudança efetiva na política de segurança
pública brasileira.

Palavras-Chave: Legado. Grandes Eventos. Segurança Pública. Brasil.
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Abstract:

The purpose of this study is to know the legacy of the major events for Brazilian
public security, especially regarding the mimetic process implemented in Brazil to promote
coordination among public security institutions. It was verified that the country underwent an
institutional isomorphism process that replicated the Integrated Command and Control
System used in central countries against terrorism. It was applied the qualitative method in the
research. Integrated Command and Control Centers were visited, both in host cities and in
cities that did not host the events. Security officers were interviewed, who worked or did not
work in the major events. As a result, it has been found that there are legacies of major events
for public security, but they have limitations. About the Centers, it is necessary to nationalize
their use, adapting them to combat organized crimes. It is also necessary a continuous and
long-term process to improve public security management. This process can not end with the
major events. Finally, this paper presents a series of obstacles and challenges that still have to
be faced in order to promote an effective change in Brazilian public security policy.

Keywords: Legacy. Major Events. Public Security. Brazil.
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1 O CONTEXTO POLÍTICO DOS GRANDES EVENTOS NO BRASIL: A
CONCEPÇÃO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
SEGURANÇA
Nos anos 2000, o Brasil, motivado pela política externa que ansiava o aumento de sua
projeção internacional, deu início a uma série de ações para sediar e viabilizar grandes
eventos no país. Em 2003, o país se candidatou a sediar a Copa do Mundo, intenção essa
ratificada pela Federação Internacional de Futebol – FIFA – em 2007. Nesse mesmo ano, o
país apresentou mais duas candidaturas para sediar grandes eventos, ambas na cidade do Rio
de Janeiro: a dos Jogos Olímpicos de 2016 e da Jornada Mundial da Juventude 2013, essa
última formalizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB com apoio do
governo brasileiro.
Iniciado em 2003, O Governo Lula foi marcado por uma política externa ativa,
caracterizada por um forte multilateralismo, defesa da soberania nacional e aumento da
influência do Brasil no mundo. Certos elementos específicos forneceram fôlego ao projeto.
Nesse sentido, destacam-se transformações estruturais que atravessam os campos político,
econômico e social. Como exemplo, pode-se citar o aumento da legitimidade e consolidação
da democracia brasileira; a quitação da dívida externa com o Fundo Monetário Internacional
(FMI); a estabilização econômica com o Plano Real; melhoria dos seus indicadores sociais,
inclusive no que diz respeito à diminuição da desigualdade (OLIVEIRA JR e GÓES, 2010).
Outro elemento que pode ser destacado foi o crescimento econômico projetado com a
exploração de petróleo do pré-sal.
Enquanto o cenário doméstico apresentava expansão do PIB, o cenário internacional
apresentava melhoria da posição do país no ranking global de economias e aumento da
cooperação e integração entre outros países. Exemplo dessa maior integração é a inserção do
Brasil no G20 – grupo formado pelas dezenove maiores economias do mundo mais a União
Européia e cuja presidência foi exercida pelo Brasil em 2008 – e no BRIC – grupo formado
por Brasil, Rússia, Índia e China, países que lideraram a retomada do crescimento econômico
global após uma severa crise entre 2008 e 2009.
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Como apresentar um papel mais relevante no contexto global está relacionado ao grau
de protagonismo apresentado pelo país em suas relações multilaterais, o país decidiu por
intensificar essas relações. Além da sua participação em blocos econômicos, o Brasil passou a
atuar na área de segurança internacional. Como estratégia, o Brasil ampliou sua participação
brasileira, seja nas Forças de Paz da ONU, seja nas de organismos multilaterais do entorno.
Essa maior atuação do Brasil no cenário mundial, marcada por sua intensa participação em
grupos econômicos internacionais e por altos investimentos – humanos, materiais e
financeiros – em operações de paz, colaborou para que o país conseguisse apoio de outros
países na sua pretensão em obter um assento no Conselho de Segurança da ONU (OLIVEIRA
JR e GÓES, 2010).
Portanto, pode-se afirmar que o enfrentamento bem-sucedido de algumas questões
domésticas favoreceu o fortalecimento institucional do Estado Brasileiro, tendo sido
acompanhado por uma busca de maior influência brasileira no cenário global (OLIVEIRA JR
e GÓES, 2010). Dentro desse contexto, o surgimento de uma política de grandes eventos no
país está diretamente relacionado a esse anseio pela busca de maior credibilidade e destaque
internacional.
O contexto nacional e internacional no qual o país estava inserido na década de 2000
mostrou-se extremamente favorável à abertura de uma janela de oportunidade à entrada do
tema ‘grandes eventos’ na agenda, marcada por política externa brasileira que buscava o
maior protagonismo internacional do Brasil. Esse aumento da capacidade de projeção
internacional colaborou com o sucesso das candidaturas brasileiras em grandes eventos como
a Copa do Mundo FIFA (Federação Internacional de Futebol) 2014 e os Jogos Olímpicos Rio
2016. E a partir de então, seriam iniciadas uma série de medidas em diversas áreas a fim de
viabilizar a realização desses eventos. Entre essas medidas, estavam as ações na área de
segurança pública.

1.1 A Construção das Ações de Segurança Para Grandes Eventos

O principal discurso que legitimava, diante da sociedade, as candidaturas do Brasil
para sediar grandes eventos era de que seriam aquecidos diversos setores econômicos, como o
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de turismo, hoteleiro, de alimentação, além de trazer benefícios para a mobilidade e
infraestrutura urbana. Uma coletânea de textos, produzida com a participação do Ministério
do Esporte, intitulada ‘Legados de Megaeventos Esportivos’, levanta, entre outros, a questão
do legado para a imagem do país, em consonância com a política externa vigente (ESPORTE,
2008).
Porém, não havia apenas expectativas por parte do país candidato. Os países e os
organismos internacionais envolvidos nos eventos apresentavam uma série de exigências que
deveriam ser cumpridas pelo país vencedor. Por exemplo, o questionário apresentado pelo
Comitê Olímpico Internacional aos candidatos a sediar os Jogos 2016 contemplava um rol de
temas considerados fundamentais para o sucesso do evento1. Dessa forma, a partir da decisão
do governo federal por sediar grandes eventos, o Brasil passou a conduzir diversas ações
relativas aos vários setores impactados pelos jogos como: infraestrutura, ambiente urbano,
meio ambiente, esporte, transporte urbano, tecnologia, turismo, e segurança pública.
Portanto, este trabalho visa examinar os efeitos dos grandes eventos na segurança
pública, não apenas no período dos megaeventos, como também posterior a ele. São
estudados os tipos de legados produzidos dentro da área de segurança, as mudanças causadas
nas configurações da segurança pública brasileira após os grandes eventos e uma análise
crítica dos fatos observados.

1.1.1 Institucionalização da Organização da Segurança dos Grandes
Eventos

Em janeiro de 2010, a Presidência da República instituiu o Comitê̂ Gestor da Copa do
Mundo FIFA 2014 - CGCOPA, cuja atribuição era estabelecer as diretrizes do Plano
Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014
(BRASIL-E, 2010). O Decreto de 14 de janeiro de 2010 definiu que o Comitê seria composto
1 1) Visão, Legado e Comunicação; 2) Conceito Geral dos Jogos Olímpicos; 3) Clima e Estrutura Política e Econômica; 4)
Aspectos Legais; 5) Formalidades Aduaneiras e de Imigração; 6) Meio Ambiente e Meteorologia; 7) Finanças; 8) Marketing;
9) Locais de Competição; 10) Jogos Paraolímpicos; 11) Vila Olímpica; 12) Serviços Médicos e Controle de Doping; 13)
Segurança; 14) Acomodação; 15) Transporte; 16) Tecnologia; 17) Operações de Mídia (IOC, 2008).
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por vinte ministérios mais a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, sob
coordenação do Ministério do Esporte.
No mesmo diploma legal foi instituído o Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA
2014 - GECOPA, vinculado ao CGCOPA, cuja atribuição inicial foi coordenar e consolidar as
ações, estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação e execução do Plano
Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
Num primeiro momento, o GECOPA era integrado por um representante de cada um dos
seguintes órgãos:
I - Casa Civil da Presidência da República;
II - Ministério do Esporte;
III - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
V - Ministério do Turismo (BRASIL-E, 2010).
Em março de 2010, ocorreu a primeira reunião do CGCOPA, sendo definidas as
seguintes câmaras temáticas (Figura 1): Infraestrutura, Estádios, Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Sustentabilidade, Desenvolvimento Turístico, Promoção Comercial e
Tecnológica, Cultura e Educação e Transparência (BRASIL-F, 2010).
No período de 22 a 26 de março de 2010, foi construído o Guia de Procedimentos
Operacionais para Padronização de Procedimentos em Eventos de Futebol – Recomendações
aos Órgãos de Segurança Pública para Padronização de Procedimentos. Na elaboração deste
guia participaram técnicos das Polícias Civil e Militar de todos os estados, além de Bombeiros
Militares e Policiais Federais (BRASIL-F, 2010).
Em abril de 2010, foi publicada a Portaria SENASP no 8/2010 (BRASIL-G, 2010), por
meio da qual foi instituído, no âmbito da SENASP, o Grupo de Trabalho COPA 2014 GTCOPA, com objetivo de coordenar, articular, interagir em âmbito interno e externo,
planejar, implementar e avaliar as ações necessárias ao cumprimento das garantias
apresentadas pelo Governo Federal junto à FIFA nas questões referentes a segurança e
proteção, em especial no que se refere a Garantia no 5 – compromisso do Governo Federal
com a FIFA e o Comitê Organizador para assegurar as medidas de segurança para a
realização da Copa e seus eventos subordinados. Coube ao GTCOPA estabelecer a
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governança da segurança para os grandes eventos, estabelecendo o conjunto de atribuições
gerais, concorrentes, privativas e exclusivas, afetas aos distintos níveis de governo (Federal,
Estadual e Municipal) na área da segurança pública para a Copa 2014 (NEVES, 2015).

Figura 1 - Estrutura do Comitê Gestor da Copa 2014.

Fonte: GTCOPA BRASIL: Relatório 2010 (BRASIL-F, 2010).

No mesmo mês, um novo Decreto é publicado – Decreto s/n de 7 de abril de 2010,
adicionando o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República aos órgãos
participantes do CGCOPA. Ao Gabinete cabe, entre outros, o gerenciamento de crises, a
coordenação de atividades de inteligência federal e de segurança da informação, realizar
assessoramento ao Presidente da República em assuntos militares e de segurança (BRASILH, 2010). Fica evidente uma crescente atenção à questão da segurança no planejamento da
Copa 2014.

14

Em junho de 2010, o Ministério da Justiça publicou a Portaria no 959/2010, que
instituiu a Comissão Especial de Segurança Pública – CESP da Copa 2014 e dos Jogos Rio
2016, presidida pelo Secretário Executivo do MJ, com a finalidade de coordenar, planejar,
implementar e fiscalizar as ações necessárias às áreas de segurança e à ordem pública,
mediante realização de estudos estratégicos e diagnósticos preliminares, com vistas ao
atendimento de ambos eventos e outros correlatos (BRASIL-I, 2010). É o primeiro marco
legal que passa a tratar da segurança dos Jogos Rio 2016, juntamente com a da Copa FIFA
2014.
Em setembro, por meio do Decreto de 6 de setembro de 2010, são adicionados mais
dois novos órgãos da Presidência da República ao CGCOPA: a Secretaria de Direitos
Humanos e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (BRASIL-J, 2010). A
partir desse momento, a CGCOPA passa a contar com a participação de vinte e três
instituições, três a mais do que estabelecido inicialmente, em janeiro de 2010.
Em outubro de 2010, Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ
publica nova Portaria – Portaria no 31/2010, redefinindo o GTCOPA, que deveria, entre
outras atribuições, cumprir demandas oriundas da Comissão Especial de Segurança Pública –
CESP, instituída em junho do mesmo ano (BRASIL-K, 2010).
Após uma série de medidas normativas tomadas pelo Governo Federal ao longo do
ano de 2010, no sentido de organizar as ações para a Copa FIFA 2014, percebe-se que a
segurança dos grandes eventos passa a receber atenção crescente na agenda. O ano de 2011
seria marcado por novos normativos que incluiriam o Ministério da Justiça na elaboração do
Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo
FIFA 2014, além da criação de um órgão, no âmbito do Ministério da Justiça, responsável por
coordenar as operações de segurança pública.

1.1.2 A Criação da SESGE
O contexto marcado por uma política externa ativa que objetivava aumentar a
visibilidade brasileira diante do resto do mundo tornou o país ainda mais receoso em falhar na
segurança dos grandes eventos, bem como o tornou mais suscetível a pressões estrangeiras.

15

Para que o país fosse capaz de garantir a segurança em meio a crescentes atentados terroristas
agravados após o ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o Brasil passou a
dedicar maior atenção à segurança dos grandes eventos.
Para tanto, o Governo decide criar uma estrutura exclusivamente dedicada ao tema.
Em abril de 2011, apenas quatro meses antes do início do mandato da Presidente Dilma
Rousseff e do Ministro da Justiça Eduardo Cardozo, o Delegado de Polícia Federal José
Ricardo Botelho foi convidado pelo Ministro da Justiça para assumir um órgão a ser criado na
estrutura do Ministério da Justiça. Este órgão seria responsável por coordenar as ações de
segurança da Copa do Mundo (BRASIL-B, 2013). Tal medida foi adotada em razão da
complexidade das atribuições ordinárias da Secretaria Nacional de Segurança Pública SENASP, o que resultou em sua incapacidade de acumular tais atribuições com as atribuições
extraordinárias que exigem a coordenação da segurança dos grandes eventos, fato evidenciado
nos Jogos Pan-Americanos, quando alguns equipamentos de segurança adquiridos chegaram
apenas após os Jogos.
Adquirindo responsabilidades crescentes frente à organização da Copa, o Ministério
da Justiça passaria a integrar, em julho de 2011, o GECOPA que, entre outras atribuições, é
responsável por instituir o Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a
realização da Copa do Mundo FIFA 2014 (BRASIL-L, 2011). Frente ao aumento de
atribuições, a decisão, portanto, foi criar uma estrutura que se dedicasse de maneira exclusiva
à segurança da Copa do Mundo FIFA 2014.
Inicialmente, foi criado o “Departamento Nacional de Segurança para a Copa do
Mundo”, tendo em vista que o Ministro da Justiça tinha resistência à criação de uma nova
Secretaria na estrutura do MJ. O Ministério do Planejamento, já nas primeiras reuniões,
julgava a criação de uma assessoria como a mais indicada. Esta última sugestão foi rechaçada
pela equipe de trabalho da segurança dos grandes eventos, em razão da natureza das
atribuições que seriam afetas ao novo órgão (BRASIL-B, 2013).
Após o desenvolvimento das negociações e com a aquiescência do Ministro da Justiça,
concluiu-se pela conveniência de se estruturar uma Secretaria Nacional, que funcionaria por
prazo determinado. Com o intuito de planejar e coordenar a segurança dos grandes eventos
sediados no Brasil, foi instituída, por meio do Decreto nº 7.538, de 1o de agosto de 2011, a
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Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE. A Secretaria tinha
previsão inicial de encerrar suas atividades em julho de 2015, após a Copa FIFA 2014.
À SESGE coube dentre outras atribuições: planejar, definir, coordenar, implementar,
acompanhar e avaliar políticas de segurança para os Grandes Eventos; promover a integração
e articulação entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais, distritais e municipais;
estruturar as forças de segurança pública, por meio de estímulo à modernização e ao
reaparelhamento dos órgãos de segurança; promover a capacitação e treinamento das forças
de trabalho envolvidas, quais sejam: policiais federais, militares, civis, guardas municipais e
corpo de bombeiros; realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da
criminalidade e da violência; estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e
municipais, a elaboração de planos e programas integrados de segurança pública (BRASIL-A,
2011).
Logo após o anúncio da criação da nova Secretaria, uma das primeiras providências
adotadas foi o convite feito aos Secretários de Segurança Pública dos doze estados-sede, para
que se deslocassem a Brasília, individualmente, para o primeiro contato após a decisão do
Governo Federal em criar um órgão específico para segurança de grandes eventos, dando
continuidade aos trabalhos iniciados pelo GTCOPA. Todos os estados, à exceção de São
Paulo, atenderam ao convite. Em tais reuniões, também participavam representantes da
consultoria contratada pelo Ministério do Esporte, para prestar apoio nas atividades do
planejamento das ações de segurança (BRASIL-B, 2013).
O Decreto de criação da Secretaria passa a considerar formalmente como grandes
eventos em termos de segurança pública: a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio + 20, a Copa das Confederações FIFA de 2013, a Copa do
Mundo FIFA de 2014 e outros eventos designados pelo Presidente da República (BRASIL-A,
2011). Esse normativo seria alterado posteriormente, em 2012, por meio de expedição de um
novo Decreto, que viria a alterar não apenas o rol de grandes eventos, incluindo os Jogos
Olímpicos de 2016, como também acrescentar atribuições à Secretaria, ampliar sua estrutura e
estender a sua data de extinção para julho de 2017 (BRASIL-M, 2012).
Em 2013, foi publicada a Portaria no 112/2013, que instituiu o Sistema Integrado de
Comando e Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos - SICC (BRASIL-N, 2013).
Esse pode ser considerado o marco regulatório fundamental na busca do que seria
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posteriormente denominado o "maior legado" para a segurança pública. A SESGE, criada sob
a estrutura do Ministério da Justiça, ficou responsável pela implementação do SICC, ficando
então incumbida de viabilizar o que foi considerado pelo Governo Federal como "maior
legado" dos grandes eventos à segurança pública brasileira: a coordenação das instituições de
segurança pública.

1.2 O Discurso da Integração das Instituições de Segurança como Legado
dos Grandes Eventos
A questão da integração entre as instituições de segurança pública surge formalmente
no Decreto de criação da SESGE em 2011. Dentre outras atribuições, coube à Secretaria
promover a integração e articulação entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais,
distritais e municipais (BRASIL-A, 2011) .
A formalização da coordenação entre instituições de segurança pública como maior
legado dos grandes eventos foi feita em 2013, por meio do Plano Estratégico de Segurança
para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (PESCM14), elaborado pela Secretaria
Extraordinária de Segurança em Grandes Eventos, do Ministério da Justiça, cujo capítulo 2 é
denominado “O Maior Legado: a Integração” (BRASIL-D, 2013, p. 9).
De acordo com Cardoso (2013), o compartilhamento interinstitucional das
informações e a coordenação da atuação e integração das diferentes instituições passa a ser o
“novo paradigma almejado" (CARDOSO, 2013, p. 128). Corrobora tal afirmação o trecho
abaixo retirado do PESCM14:
O Governo brasileiro tem a real dimensão da importância do sucesso das
ações de segurança durante a Copa do Mundo. Entretanto, é necessário que
os esforços e os investimentos públicos realizados nessa área traduzam-se
em avanços permanentes para a sociedade, representando um salto
qualitativo na redução permanente dos índices de criminalidade. Assim,
torna-se indiscutível a necessidade de que todo o planejamento tenha foco na
integração de todos os setores envolvidos, como forma de garantir o legado a
ser deixado para as áreas de segurança pública e de defesa. Portanto, todos
os investimentos em aquisição de equipamentos e na elaboração de
estratégias devem priorizar a incorporação destes às políticas permanentes
de segurança pública e de defesa. Além disso, todos os esforços devem ser
direcionados à efetiva integração das instituições brasileiras, e dessas com a
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Gerência Geral de Segurança do Comitê Organizador da Copa do Mundo
FIFA Brasil 2014 (BRASIL-D, 2013, p. 9).

O conceito de integração entre as instituições de segurança pública será abordado de
acordo com o conceito de coordenação utilizado por Bouckaert, Peters e Verhoest (2010), ou
seja, como um processo e as estratégias e instrumentos que os governos usam para coordenar
organizações ou políticas públicas dentro do setor público. Neste caso, a coordenação em um
contexto interorganizacional do setor público é considerada como
[...] instrumentos e mecanismos que visam aumentar o alinhamento
voluntário ou forçado de tarefas e esforços de organizações dentro do setor
público. Estes mecanismos são utilizados para criar uma maior coerência e
reduzir a redundância, as lacunas e as contradições dentro e entre as
políticas, a implementação ou a gestão (BOUCKAERT, PETERS e
VERHOEST, 2010, p. 16).

Dessa forma, para fins deste estudo, o Governo Brasileiro considera, como maior
legado, a coordenação entre as instituições de segurança pública e não a integração em seu
sentido estrito, que poderia ser confundida com a fusão ou inclusão das diversas instituições
sob uma única organização. Ou seja, a pretensão do Governo é que as organizações
permaneçam autônomas, porém, que trabalhem de forma coordenada.
O propósito da "integração" – entendido neste trabalho como "coordenação" –, é
reforçado em diferentes momentos pelas autoridades máximas envolvidas com a segurança
dos grandes eventos. Em maio de 2014, o então Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo,
ressaltou a questão da integração durante a abertura do Encontro Nacional para Chefes de
Organismo de Inteligência (Enchoi), que reuniu, em Brasília, noventa e cinco representantes
de organismos de inteligência de todo país. A integração entre as polícias e as ferramentas de
inteligência na atuação contra organizações criminosas foram apontadas pelo Ministro como o
principal ganho para a segurança pública após a realização da Copa do Mundo FIFA 2014
(BRASIL-O, 2014)2.
Já em julho de 2014, logo após o fim da Copa do Mundo FIFA 2014, autoridades do
Governo Federal envolvidas diretamente na organização da Copa fizeram um balanço sobre a
realização do Mundial. No Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, a

2 Discurso ratificado pelo Ministro da Defesa (BRASIL-P, 2014).
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Presidente Dilma Rousseff e dezesseis ministros de Estado apontaram a área de defesa e
segurança como pontos fortes no planejamento do torneio.
A partir das declarações das autoridades envolvidas com a segurança dos grandes
eventos, e da análise documental do Plano Estratégico de Segurança da Copa do Mundo FIFA
2014 - PESCM14, é possível observar que dois grandes propósitos foram perseguidos na área
de segurança: o desenvolvimento da área de inteligência e a coordenação das instituições de
segurança pública, sendo este último considerado pelo Governo Federal o “maior legado”.
Coube à SESGE buscar garantir o alcance desses dois grandes propósitos, conforme
observado no Decreto nº 7.538/2011 (BRASIL-A, 2011). O PESCM14 reafirma ainda esse
protagonismo da Secretaria na coordenação entre instituições de segurança pública,
diferenciando as atribuições da SESGE daquelas estabelecidas à Defesa Nacional, que ficaria
responsável pelo apoio à matriz de segurança:
A SESGE/MJ deverá coordenar todas as tarefas operacionais afetas aos
órgãos de Segurança Pública e de Defesa Civil, objetivando a adoção das
medidas necessárias em nível federal, estadual e municipal.
O EMCFA/MD atuará na coordenação das ações de defesa em apoio à
matriz de segurança, empregando as Forças Armadas, de acordo com as suas
atribuições constitucionais e respeitados os limites impostos pela legislação
vigente (BRASIL-D, 2013, p. 21).

Portanto, um dos objetivos do presente estudo é verificar se os grandes eventos
tiveram efeito catalisador para o aumento da coordenação entre as instituições de segurança
pública brasileiras.
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2 PLANEJAMENTO E EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO
BRASIL: UMA DISCUSSÃO SOBRE O LEGADO DOS GRANDES
EVENTOS

A fim de esclarecer os conceitos principais que permeiam este estudo – o legado dos
grandes eventos para a segurança pública –, nos tópicos a seguir serão apresentados os
conceitos de ‘grandes eventos’ e uma tipologia de legados de grandes eventos. Posteriormente
é abordado o impacto do planejamento na efetividade das políticas públicas no Brasil, em
especial na segurança pública.

2.1 Grandes Eventos
Há diversos conceitos de grandes eventos, que variam conforme a perspectiva da
análise.
Sob a perspectiva de gestão de projetos, poderiam ser considerados como grandes
eventos projetos temporários, previamente planejados, de dimensão mundial, que atraem
grande quantidade de público, podendo ser esportivos, como a Copa do Mundo FIFA e os
Jogos Olímpicos, religiosos, como a Jornada Mundial da Juventude, tecnológicos ou
econômicos, como as Exposições Mundiais de Shanghai 2010 e Expo 98 de Lisboa, dentre
outros3.
Sob o olhar da segurança pública, há o conceito de major events, proposto pelo
Department of Homeland Security dos Estados Unidos da América. Trata-se de “evento
nacional ou internacional que, em virtude de seu perfil ou status, representa um alvo
significativo e, portanto, merece os esforços de preparação adicional, planejamento e
mitigação” (BRASIL-B, 2013, p. 78). O FBI, por sua vez, define-o como “um evento
significativo nacional ou internacional, ocorrência, circunstância, atividade ou reunião, que
em virtude do seu perfil ou o status, representa um alvo atraente para ataques terroristas”
(BRASIL-B, 2013, p. 78). A SESGE traz um conceito mais amplo de grandes eventos:
3 Conforme o Project Management Institute – PMI, projeto é um “conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo,
destinadas a produzir um produto, serviço ou resultados únicos” (PMI, 2013).
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[...] eventos de natureza política, esportiva, religiosa ou reivindicatória que,
devido ao tema, à natureza e/ou à dimensão requeiram esforços e processos
diferenciados por parte de seus organizadores e dos órgãos de segurança,
saúde e defesa civil, a fim de mitigar a possibilidade de ocorrência de
incidentes ou seus efeitos, protegendo a vida, a incolumidade das pessoas, a
imagem das instituições envolvidas e o patrimônio (BRASIL-B, 2013, p. 1).

Sob ponto de vista normativo, são considerados grandes eventos aqueles definidos por
meio do Decreto nº 7.682/2012: a Jornada Mundial da Juventude de 2013; a Copa das
Confederações FIFA de 2013; a Copa do Mundo FIFA de 2014; os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016; e outros eventos designados pelo Presidente da República (BRASILC, 2012).
Independentemente do conceito utilizado, para que seja possível viabilizar a realização
de grandes eventos, os governos do país-sede devem planejar e executar uma série de medidas
em diferentes setores e áreas, tais quais: transporte urbano, terrestre e aéreo, turismo,
hoteleiro, de restaurantes, energético, infraestrutura urbana, meio ambiente, e segurança.
Assim, a necessidade de investimento para a realização de grandes eventos é extremamente
elevada. Procura-se mensurar não apenas os possíveis impactos ou retornos imediatos que o
país pode obter, como também retornos de longo prazo – ou seja, os legados dos grandes
eventos.

2.2 Legados de Grandes Eventos

Segundo Cardoso (2013), a noção de "legado" remete a tudo “aquilo que é deixado,
que fica, permanece, tem centralidade em praticamente todos os discursos acerca dos
megaeventos” (CARDOSO, 2013, p. 126). De acordo com o autor, fala-se de legado em
urbanismo, em obras de infraestrutura e de transportes, em estádios e instalações esportivas, e
também em segurança pública, como formas de justificar os altos custos gerados pelos
megaeventos (CARDOSO, 2013)
Várias literaturas tratam da questão do legado de grandes eventos. Apesar de não ser
possível afirmar que a segurança pública nunca foi analisada como legado de um grande
evento, fato é que ela não costuma ser o foco das análises realizadas. Estas, em geral, atêm-se
à questão da infraestrutura, mobilidade urbana, e turismo. Observa-se que, comumente, a
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questão da segurança pública é analisada mais sob a perspectiva de desafio a ser enfrentado, e
menos como um fator gerador de um legado.

2.2.1 Tipos de Legado em Segurança Pública

Segundo a área estratégica impactada, o legado pode ser classificado como:
aeroportuário, de turismo, de telecomunicações, de mobilidade e infraestrutura urbana, de
saúde, de segurança (DEXHEIMER, CYBIS, et al., 2014). Neste trabalho serão abordados
apenas os legados referentes à área de segurança pública.
De acordo com a tangibilidade do legado: tangível ou intangível (DEXHEIMER,
CYBIS, et al., 2014). Exemplos de legado tangível (ou material) são as estruturas físicas
construídas e equipamentos adquiridos. Exemplos de legado intangível (ou imaterial) são o
conhecimento adquirido, a imagem do país, a maior coordenação entre diferentes instituições
envolvidas.
Segundo à abrangência territorial do legado: Estadual, Nacional, Municipal,
Internacional (DEXHEIMER, CYBIS, et al., 2014). Exemplo de legado local é a melhoria da
infraestrutura relativa à Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Exemplo de legado Estadual são
os equipamentos adquiridos para uso da Polícia Militar do Distrito Federal. Exemplo de
legado nacional é o CICCN.
Segundo o tipo de impacto gerado, o legado pode ser: físico/ambiental, social/cultural,
psicológico, político/administrativo (RUBIO, 2008)4. Usando essa tipificação, seria possível
dar como exemplos de legados na área de segurança pública: i) legado físico/ambiental –
criação de novas estruturas físicas, a exemplos dos centros integrados de comando e controle,
além dos novos equipamentos; ii) legado político/administrativo – promoção do
desenvolvimento de habilidades dos planejadores da área de segurança pública, a
modernização de sistemas de informação utilizados para segurança pública, além de
otimização das redes políticas, especialmente as referentes a parcerias entre governo federal e
outros entes federativos; iii) legado social/cultural – diminuição da criminalidade na região.
4 Exemplos da tipificação trazida por Rubio (2008) estão no Anexo I.
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De acordo com os benefícios ou malefícios do impacto gerado pelo grande evento:
positivo ou negativo, respectivamente (RUBIO, 2008). Um exemplo de legado positivo é a
melhoria da infraestrutura da cidade. Como legado negativo dos grandes eventos, Cardoso
(2013) evidencia aspectos nocivos dos gastos com segurança, baseado no estudo de
experiência de outros países, como excesso de vigilância estatal e de gastos públicos.
Quanto ao impacto negativo gerado pelo excesso de vigilância estatal, Cardoso (2013)
dá como exemplo o caso de Pequim, onde ocorreu a utilização desvirtuada do sistema de
informações desenvolvido para a segurança dos jogos. De acordo com o autor, a criação de
um super-sistema estatal de vigilância e controle de dados digitais pelo governo chinês,
proporcionou o aparelhamento de um regime comunista e não democrático com tecnologia de
segurança e espionagem norte-americanos, contradizendo o discurso de ‘apoio à democracia’.
Quanto ao grande endividamento público gerado pelos grandes eventos, tem-se como
exemplo o caso de Atenas, onde os investimentos em segurança ocasionaram um grande
impacto orçamentário negativo e indesejado. Sobre o assunto, Cardoso (2013) ressalta o
aumento exponencial dos gastos públicos destinados à segurança, citando os atentados
terroristas de 11 de setembro de 2001 como o principal fator dessa transformação, conforme
observado na Tabela 1.
Tabela 1 – Variação dos gastos em segurança nos Jogos Olímpicos de verão (1992 a 2008)
em números absolutos.
Ano

Cidade

Orçamento em segurança
(US$)

Variação em relação ao
evento anterior

1992

Barcelona, Espanha

66,2 milhões

-

1996

Atlanta, EUA

108,2 milhões

+ 63,4%

2000

Sydney, Austrália

179,2 milhões

+65,6%

2004

Atenas, Grécia

1,5 bilhão

+737%

2008

Pequim, China

6,5 bilhões

+333,3%

Fonte: Giulianotti e Klauser (2009, p. 2) apud Cardoso (2013, p. 122).5

5 No Brasil estima-se em gastos superiores a R$ 1,2 bilhão realizados pelos Ministérios da Justiça e Defesa, além
de R$ 2,9 bilhões transferidos pelo Governo Federal ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para gastos em segurança

24

Nota-se que o aumento do foco para a questão da segurança pública em grandes
eventos tem relação direta com os ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos em 11 de
setembro de 2001. A partir desse fato, a preocupação com segurança em grandes eventos, que
costumam concentrar grande quantidade de pessoas de diferentes origens e nações, aumentou
exponencialmente. Protocolos de segurança foram alterados tornando-se mais rígidos.
Países como a África do Sul, sede da Copa do Mundo FIFA 2010, e como o Brasil,
que tradicionalmente não possuem risco elevado nem histórico de atentados terroristas,
tiveram que se submeter a um amplo aprendizado na área de operações e inteligência. Para
tanto, receberam auxílio de outros países que costumam lidar diariamente com esse risco,
como Estados Unidos, Inglaterra e França.
Resta saber se esse aprendizado na área de combate ao terrorismo pode ser
considerado um legado para o Brasil, tendo em vista que o problema de segurança do país
está relacionado à criminalidade urbana e violência cotidiana, bem como à atuação e
gerenciamento da segurança pública.

2.3 O Impacto do Planejamento na Efetividade das Políticas Públicas No
Brasil

Ao refletir o conceito de planejamento governamental, Santos (2011) cita três
dimensões intrínsecas a essa expressão: diagnóstico, escolhas e organização dos meios.
Conforme o autor, “a dimensão do diagnóstico remete à compreensão das dinâmicas que
foram e são responsáveis pela atual configuração da realidade” (SANTOS, 2011, p. 310).
Esse elemento é fundamental para a tomada de decisão quanto à intervenção do Estado na
realidade por meio de políticas públicas eficazes, capazes de promover uma transformação na
situação existente, gerando mudança e desenvolvimento para a sociedade. Ou seja, a partir do
diagnóstico são feitas “as escolhas que pretendem conduzir a sociedade a um patamar elevado
pública. Esses dados não incluem os gastos realizados com recursos dos governos estaduais e municipais na área de
segurança.
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de desenvolvimento” (SANTOS, 2011, p. 310). O elemento gestão entra para garantir a
eficiência e efetividade da implementação das políticas públicas por meio da organização dos
meios. Dessa forma, a dimensão da gestão incorpora-se ao planejamento para organizar e
garantir a realização do que foi previsto, materializando as escolhas lastreadas no diagnóstico
anterior (SANTOS, 2011). Porém, a existência dessas três dimensões é incapaz de assegurar a
efetividade da realização do que foi planejado. Isso significa que há fatores diversos que
devem ser observados para garantir o desenvolvimento do país, que superaram a análise da
existência ou não de uma cultura nacional de planejamento.
Apesar de existir o senso comum de que no Brasil não há tradição de planejamento
governamental, Candeas (2015) defende a ideia de que há sim uma cultura de pensamento
estratégico no país, apesar das diferenças de ênfase e método existentes entre as diferentes
gestões. Após analisar o histórico de programas governamentais brasileiros desde de 1940, o
autor defende que existem convergências temáticas e de prioridades que coadunam para uma
visão consensual mínima de futuro para o país, em que pese a diversidade de governos,
ideologias, segmentos políticos, classes sociais e interesses setoriais, e a despeito das
instabilidades políticas e econômico-financeiras.
De acordo com Candeas (2015), a evolução histórica dos programas revela o
fortalecimento de iniciativas estratégicas nos períodos desenvolvimentistas, caracterizados
por forte intervenção estatal, como nas décadas de 1950 a 1970. Já a partir dos anos 80, a
tradição de planejamento se deteriorou devido à severa instabilidade econômica, seguida pela
ascensão de uma ideologia liberal ortodoxa monetarista na década de 90. Segundo o autor,
“com a hegemonia dos postulados liberais do Consenso de Washington, houve forte
regressão, desprestígio e desmobilização das instituições de planejamento criadas nas décadas
anteriores” (CANDEAS, 2015, p. 40).
Após sua análise histórica, Candeas (2015) afirma que não há uma relação causal
direta entre projetos estratégicos e desenvolvimento. De acordo com o autor, para que
projetos governamentais estratégicos sejam efetivos, há necessidade de articular três eixos de
sustentação entre pensamento, planejamento e gestão estratégicas, que correspondem a três
elementos comuns presentes nos períodos desenvolvimentistas: i) visão estratégica de longo
prazo (dimensão de nação); ii) compromisso político permanente da alta esfera de governo
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(dimensão de governo); e iii) institucionalidade sólida (dimensão de Estado) (CANDEAS,
2015).
Portanto, o problema da falta de efetividade das políticas públicas no Brasil supera
uma discussão sobre a existência ou não de uma tradição de planejamento no Brasil. Ela
permeia as três dimensões citadas por Candeas (2015), de tal forma que:
Sem a articulação entre os eixos, os projetos e programas estratégicos
tornam-se documentos apenas formais, referências bibliográficas sem
eficácia no plano concreto de transformação estrutural da sócio-economia,
exercícios quase técnico-acadêmicos ou de cumprimento burocrático e
orçamentário de determinação constitucional e legal; ainda que bem
elaborados, bem diagnosticados e com visão de conjunto e definição de
prioridades, estão distanciados dos altos dirigentes, não engendram
compromissos políticos e sociais, não geram planos de ações contínuas, não
suscitam monitoramento (CANDEAS, 2015, p. 58).

A elaboração de planos apenas formais, mas sem eficácia real é um efeito observável
no Brasil, onde é comum planos e políticas públicas serem estabelecidos por meio de
normativos – geralmente em forma de Decretos e Leis – publicados no Diário Oficial, mas
incapazes de gerar mudanças na realidade.
Candeas (2015) traz ainda como consequência da falta de qualquer uma das três
dimensões citadas:
A falta de qualquer um desses três eixos torna o projeto estratégico
incompleto e inviável no longo prazo, trazendo à tona os seguintes
problemas conhecidos: improvisação, dificuldades na tomada de decisão,
descontinuidade de gestão, descoordenação setorial e de orçamento
(CANDEAS, 2015, p. 58).

Nesse sentido, o ambiente de improviso gerado pelos problemas de planejamento no
Brasil acaba substituindo um processo de inovação, por meio do qual deveria ser realizada
uma análise apurada da realidade, permitindo uma melhor tomada de decisão e formulação de
políticas públicas mais efetivas. O resultado disso é então um processo de homogeneização,
por meio do qual as instituições buscam fórmulas prontas de sucesso para lidar com
problemas que consideram semelhantes. Esse processo é denominado isomorfismo
institucional.
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2.3.1 Isomorfismo Institucional

Em 1968, Hawley descreveu o conceito de isomorfismo institucional que, segundo
Dimaggio e Powell (2005) melhor capta o processo de homogeneização das instituições. De
acordo com essa descrição, o isomorfismo constitui um processo de restrição que força uma
unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam – ou acreditam
enfrentar – conjunto de condições ambientais semelhantes.
Os autores trazem ainda as ideias de Hannan e Freeman (1977), que demonstraram
que
[...] o isomorfismo pode acontecer porque as formas não ótimas são
excluídas de uma população de organizações, ou porque os tomadores de
decisões nas organizações aprendem respostas adequadas e ajustam seus
comportamentos de acordo com elas” (DIMAGGIO e POWELL, 2005, p.
77).

Citando o conceito de Dimaggio e Powell (2005), Oliveira Jr e Alencar (2016)
defendem ainda que o isomorfismo acontece quando “influências formais e informais são
exercidas sobre as organizações por outras organizações que se colocam como modelo, o que
é reforçado pelas expectativas culturais da sociedade” (OLIVEIRA JR e ALENCAR, 2016, p.
25).
Dimaggio e Powell (2005) identificam três mecanismos por meio dos quais ocorrem
mudanças isomórficas institucionais: 1) isomorfismo coercitivo, que deriva de influências
políticas e do problema da legitimidade; 2) isomorfismo mimético, que resulta de respostas
padronizadas à incerteza; e 3) isomorfismo normativo, associado à profissionalização.
Apesar dos três tipos de isomorfismo nem sempre serem empiricamente distintos, eles
tendem a derivar de condições diferentes, podendo levar a resultados distintos (DIMAGGIO e
POWELL, 2005). Portanto, neste estudo é dedicada maior atenção ao isomorfismo mimético
pois, após a análise histórica do processo isomórfico da área de segurança, mais
especificamente no que se refere ao modelo de gestão integrada, concluiu-se que o
isomorfismo institucional derivou mais de uma força denominada incerteza, do que de
autoridade coercitiva ou de certa classe profissional. Porém, não anula a possibilidade de
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ocorrer um isomorfismo coercitivo, decorrente de influências políticas, de crise de
legitimidade e imposições normativas.

2.3.2 O Processo Isomórfico na Área de Segurança

A expansão mundial do modelo de segurança integrada teve como grande marco o
ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, ocorrido nos Estados Unidos. Após o ataque, o
governo americano passou por uma extensa reestruturação, resultando na promulgação da Lei
de Segurança Nacional, ou Homeland Security Act (USA, 2002), e criação do Departamento
de Segurança Nacional, ou Department of Homeland Security - DHS. A criação do
Departamento teve como objetivo principal aumentar a coordenação entre as instituições de
segurança pública.
Uma série de providências foram tomadas no sentido de buscar a maior coordenação
entre as instituições de segurança americanas porque, à época, constatou-se que a maior troca
de informações e melhor comunicação entre agências poderia ter evitado o que foi um dos
maiores atentados terroristas da história atual. Na proposta de criação do DHS, o expresidente americano George W. Bush defendeu a necessidade de criação de uma única
agência responsável pela missão de segurança nacional, citando as dificuldades dessa
responsabilidade encontrar-se dispersa em mais de uma centena de diferentes organizações
governamentais (BUSH, 2002).
O modelo proposto por Bush para segurança de civis se baseou num modelo militar já
existente para Defesa Nacional. O discurso da necessidade de maior integração – melhor
dizendo, coordenação –

das instituições de segurança, com fins de combater o terror,

reacendeu uma antiga forma de organização militar estadunidense: o Worldwide Military
Command and Control System (WWMCCS), ou Sistema Mundial de Comando e Controle
Militar. Esse Sistema originou-se na década de 60, quando os Estados Unidos temiam um
ataque nuclear soviético. McNamara esboçou ao então presidente Kennedy a situação
vulnerável que o país se encontrava em termos de cadeia de comando. Ele sugeriu a criação
de um sistema de comando e controle centralizado, sob comando maior do presidente, em
comunicação com os Chefes do Estado-Maior Conjunto e os comandantes militares,
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asseguraria a retaliação a ataques soviéticos, em tempo real. Nesse contexto, foi criado o
WWMCCS, que:
[...] combinaria em um único sistema integrado os radares, sensores,
computadores e redes de comunicação das diversas Forças Armadas. As
dificuldades eram terríveis. Fazer o sistema funcionar exigiria não só
mudanças tecnológicas e administrativas, mas também novos modelos de
pensar sobre o comando. A tarefa se complicava ainda mais com os esforços
do Exército, da Marinha e da Força Aérea para conservar o máximo possível
de autoridade sobre suas respectivas instalações e resistir a qualquer sistema
centralizado dirigido por civis. [...]. Uma nova estrutura administrativa foi
criada como um subgrupo do Sistema Mundial de Comando e Controle
Militar. O Centro Nacional de Comando Militar substituiu a Sala de Guerra
dos Chefes do Estado-Maior Conjunto no Pentágono. Ele seria o quartelgeneral militar do país durante uma guerra nuclear (SCHLOSSER, 2015)6.

Em 1996, a Agência de Sistemas de Informação da Defesa (DISA) desativou
oficialmente o WWMCCS e o Estado-Maior Conjunto declarou o Sistema Global de
Comando e Controle (GCCS) como o sistema conjunto de comando e controle.
Em 2011, o atentado de 11 de setembro expôs vulnerabilidades da capacidade de
resposta a ameaças internas. Dessa forma, apesar do país estar preparado em termos de Defesa
Nacional para responder a ataques externos por meio de seu Sistema Global de Comando e
Controle, não estava preparado para responder rapidamente a ataques internos, em termos de
Segurança Interna – Homeland Security.
Até o 11 de setembro, os Estados Unidos já trabalhavam com uma espécie de Sistema
de Comando de Incidentes, que tem como premissa a atuação integrada para controle e
gerenciamento de desastres e crises, porém muito mais incipiente que o modelo de Sistema
Integrado de Comando e Controle. Ao ser testado em uma situação tão complexa quando os
atentados de 11 de setembro, que envolveram diversos ataques simultâneos, em diferentes
cidades e com milhares de vítimas, o Sistema de Comando de incidentes mostrou-se
insuficiente para gerenciar tal situação. Após a tragédia, foram revisados todos os conceitos
de atuação integrada. Sobre o assunto, um dos entrevistados relatou:
E quando acontece o atentado, você tem ali um caos de gerenciamento de
inúmeras instituições, inúmeras! Nos Estados Unidos têm milhares de
6 O Sistema abrange o Centro Integrado, consistindo no conjunto composto por recursos tecnológicos, humanos, e
de inteligência que funcionam de forma integrada dentro da estrutura física e administrativa – a ‘Sala de Guerra’ ou Centro
integrado.
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polícias, por exemplo. Aqui a gente tem a nível federal três polícias, nos
estados duas… lá você tem realmente, há quem diga, acima de 18 mil
instituições diferentes de polícia. [...] no caso do Pentágono, por exemplo
[...] o pessoal começou a bater cabeça, bater cabeça mesmo. Aí até que
durante ali, rapidamente, fizeram um Centro Integrado de Comando e
Controle assim numa tenda ali. Aí colocaram uma liderança, ou duas
lideranças. Acho que era o FBI e o Fire Department de Arlington, que era a
região ali e passaram, enfim… a tocar tudo aquilo. Após isso, esse caos todo,
eles revisaram diversos conceitos de atuação integrada, etc. etc., de forma
que esses conceitos se aprimoraram bastante desde 2001 pra cá (GESTOR
DA ÁREA DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA).

A partir desse evento divisor de águas, buscou-se a integração entre as agências civis,
inspirados no modelo de integração militar. Iniciando-se não apenas nos Estados Unidos,
como também na Europa e demais países do mundo mais suscetíveis a ataques terroristas, um
processo de homogeneização caracterizado por uma onda de disseminação de Sistemas
Integrados de Comando e Controle, que simbolizavam a integração entre as agências civis e
de inteligência, não abarcadas nos primeiros Centros de Comando e Controle Militares.
Nesse momento, pode-se dizer que ocorreu um processo isomórfico na área de
segurança estadunidense, onde a Segurança Interna – ou Homeland Security – procurou
assemelhar sua organização ao modelo existente na área de Defesa Nacional. Diversos fatores
podem ser apontados como desencadeadores desse processo: a incerteza do ambiente em que
se encontravam; a crença em estar enfrentando o mesmo conjunto de condições ambientais
(um ambiente de guerra, marcado por ameaças externas); expectativa grande dos cidadãos
americanos por uma reposta a contento ao que havia ocorrido; imposição legal que formalizou
esse processo por meio do Homeland Security Act (USA, 2002) e da criação do Department
of Homeland Security, a fim de responder a uma crise de legitimidade que o governo norteamericano passou a enfrentar após a ineficiência de resposta aos ataques. Portanto, como
resposta ao ataque, de 11 de setembro, foram tomadas uma série de medidas. Entre elas, a
criação um Sistema Integrado de Comando e Controle, inspirado no sistema militar
desenvolvido décadas antes para responder a ameaças externas. Esse novo sistema passou a
abarcar agências civis e as instituições de segurança interna.
É possível fazer um paralelo entre o processo ocorrido nos Estados Unidos e o
processo vivenciado no Brasil durante os grandes eventos. Se por um lado o Sistema
Integrado de Comando e Controle surgiu como solução para resposta às ameaças terroristas
nos Estados Unidos, em especial o ataque de 11 de setembro de 2001, por outro, o Sistema
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Integrado de Comando e Controle brasileiro seguiu o mesmo processo isomórfico, tendo
como marco os grandes eventos esportivos sediados no Brasil.
Portanto, neste estudo é realizada a análise: do contexto político-econômico brasileiro
dos últimos anos; do planejamento das ações para viabilizar a segurança dos grandes eventos
no Brasil; dos tipos de legado em segurança pública gerados pelos grandes eventos, bem
como uma análise de como ocorreu o processo isomórfico na segurança pública no Brasil.
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3 METODOLOGIA

3.1 Objetivos

3.1.1 Objetivo Geral

Conhecer o(s) legado(s) dos grandes eventos para a segurança pública brasileira.

3.1.2 Objetivos Específicos

i.

Tipificar o(s) legado(s) dos grandes eventos para a segurança pública
brasileira;

ii.

Analisar o processo de planejamento da segurança pública brasileira
durante os grandes eventos;

iii.

Analisar se o processo ocorrido na segurança pública durante os grandes
eventos foi capaz de impactar e influenciar a segurança pública brasileira;

iv.

Analisar se houve aumento da coordenação das instituições de segurança
pública brasileira após os grandes eventos.

3.2 Perguntas de Pesquisa
Por meio da pesquisa, buscou-se descobrir: Qual(is) legado(s) dos grandes eventos
para a segurança pública no Brasil?
Para tanto é necessário saber:
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i.

Quais foram os tipos de legados dos grandes eventos para a segurança pública
brasileira?

ii.

Como foi o processo de planejamento da segurança dos grandes eventos?

iii.

O processo ocorrido na segurança pública durante os grandes eventos foi capaz
de impactar e influenciar a segurança pública brasileira?

iv.

Houve aumento na coordenação das instituições de segurança pública
brasileira após os grandes eventos?

3.3 Tipo e descrição geral da pesquisa
Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base a taxonomia apresentada por
Vergara (2009), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos
meios.
Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva. Segundo Vergara (2009), a pesquisa
descritiva se qualifica por expor as características de determinada população ou de
determinado fenômeno, podendo ainda definir correlações entre variáveis e definir sua
natureza. Não tem compromisso em explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de
base para tal explicação.
Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é bibliográfica, documental e de campo.
Bibliográfica, pois para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho foi realizada
investigação, por meio de material acessível ao público em geral, tanto em bibliotecas, quanto
na rede mundial de computadores. Documental, porque se valeu de documentos internos ao
Ministério da Justiça e demais órgãos objetos de pesquisa. A pesquisa também é de campo
porque foram coletados dados primários por meio de visitas aos órgãos objetos de estudo e
por meio de entrevistas não-estruturadas. Os órgãos visitados, bem como a origem dos
profissionais entrevistados estão listados no item seguinte, que trata dos ‘Participantes do
Estudo’.
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Para as entrevistas, formulou-se um conjunto de tópicos que direcionaram as
entrevistas, deixando liberdade para que o entrevistador explorasse outras questões no
decorrer do processo, bem como para que o entrevistado adicionasse informações que achasse
pertinentes.
Quanto ao tipo de método utilizado, foram utilizados métodos qualitativos para o
alcance dos resultados da pesquisa. Sobre o assunto, Pires, Sa e Silva e Lopez (2010)
argumentam que:
[...] métodos qualitativos oferecem oportunidades para a formulação de
descrições aprofundadas de contextos, processos e mecanismos que
permitem explicar os resultados obtidos a partir das características e
circunstâncias de operação de programas e projetos. Isto se torna possível
uma vez que a pesquisa qualitativa permite a exploração da natureza
complexa da organização social e do conjunto de variáveis que se articulam
tanto no plano dos incentivos institucionais e organizacionais quanto no
plano dos valores, percepções e práticas compartilhadas pelos indivíduos e
grupos que executam políticas ou que são afetados por elas (PIRES, LOPEZ
e SÁ E SILVA, 2010, p. 662).

Portanto, optou-se por realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo em vista
as características da pesquisa, os recursos disponíveis, os objetos e os objetivos de estudo,
bem como as vantagens do método utilizado.

3.4 Participantes do estudo
Para realização da pesquisa, foram acessadas várias organizações de segurança
pública, nas esferas federal, estadual e distrital.
i.

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da
Justiça – SESGE/MJ;

ii.

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça –
SENASP/MJ;

iii.

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro – SESEG/RJ;

iv.

Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás –
SSPAP/GO;
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v.

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal
– SSP/DF.

Os órgãos do Governo Federal, SESGE/MJ e SENASP/MJ, foram selecionados por
serem responsáveis pela coordenação da segurança dos grandes eventos e da política nacional
de segurança pública, respectivamente.
O órgão do Estado do Rio de Janeiro foi selecionado, pois a capital foi cidade-sede
dos Jogos Rio 2016, além de ter sido uma das cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014.
O órgão do Distrito Federal foi selecionado, pois Brasília foi uma das cidades do
futebol, tanto na Copa 2014, quanto nos Jogos Rio 2016.
Já o órgão de Goiás foi selecionado como participante de estudo, por ter desenvolvido
um Centro Integrado de Comando e Controle, mesmo não tendo sediado nenhum grande
evento. Ademais, assim como no caso do Distrito Federal, o Estado de Goiás proporcionou
maior acesso à entrevistadora.
As visitas aos órgãos de Segurança Pública incluem aquelas realizadas às estruturas
vinculadas administrativamente a essas Secretarias, como os Centros Integrados de Comando
e Controle Nacional e Estaduais.
Durante as visitas aos órgãos, foram realizadas anotações a respeito dos fatos
observados pela pesquisadora, bem como da estrutura visitada.
Na prática, foram entrevistados os seguintes agentes de segurança pública, tendo
participado ou não da segurança dos grandes eventos:
i.

servidores do Ministério da Justiça, mais especificamente da SESGE/MJ, da
SENASP/MJ, e da Polícia Federal;

ii.

servidores das Secretarias de Segurança Pública do Rio de Janeiro
(SESEG/RJ), do Distrito Federal (SSP/DF), e de Goiás (SSAP/GO);

iii.

servidores da Guarda Municipal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
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iv.

agentes integrantes das instituições policiais e de defesa civil que atuaram em
estruturas do Sistema Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública
para Grandes Eventos – SICC.

Vários critérios foram considerados para escolha dos entrevistados: a profissão que o
entrevistado exerce na área de segurança pública ou defesa civil; a hierarquia do cargo
ocupado; a indicação do dirigente máximo do órgão objeto de estudo; a função exercida pelo
entrevistado durante os grandes eventos; e o acesso da entrevistadora ao entrevistado.
Portanto, a escolha dos participantes do estudo foi feita de forma não-probabilística,
definidos pelas características da organização e dos agentes envolvidos e pelo critério da
acessibilidade, devido à facilidade de acesso às instituições (VERGARA, 2009).

3.5 Análise das Entrevistas

As entrevistas foram realizadas no ano de 2017, ou seja, após o término do último
grande evento listado no Decreto nº 7.682/2012 (BRASIL-C, 2012). As entrevistas foram
realizadas de forma não-estruturada, seguindo um roteiro contendo os principais tópicos de
interesse (Apêndice I – Roteiro de Entrevistas). As entrevistas foram gravadas, tendo sido
garantido o sigilo aos entrevistados. Os áudios das entrevistas foram transcritos ipsis verbis.
Após a transcrição das entrevistas, as falas dos entrevistados foram agrupadas em temas,
levando-se em conta o que foi mais relevante, de acordo com o objetivo do trabalho.
Procedeu-se, então, à análise do conteúdo, possibilitando que, a partir do eixo teórico
escolhido, fossem feitas inferências do material pesquisado (BARDIN, 2011).
Para proceder à interpretação dos dados, foram elencadas as seguintes categorias de
análise:
i.

Histórico das ações de segurança dos grandes eventos;

ii.

Planejamento da segurança pública;

iii.

Legados dos grandes eventos na área de segurança;

iv.

A integração das instituições de segurança pública;
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v.

Obstáculos e desafios enfrentados na segurança pública.

O resultado da análise das entrevistas, juntamente com o obtido por meio das
pesquisas documental e bibliográfica realizadas, dos fatos observados e das estruturas
visitadas, foram utilizados para o alcance dos resultados da pesquisa.

38

4 O LEGADO DOS GRANDES EVENTOS PARA A SEGURANÇA
PÚBLICA7

4.1 O Contexto Brasileiro e os Impactos no Planejamento e na Execução das
Ações de Segurança dos Grandes Eventos
Na década de 2000, o Brasil apresentava resultados econômicos positivos e iniciou
uma política externa ativa que visava um maior protagonismo internacional. Entre as ações
tomadas para aumentar seu protagonismo, o país lançou suas candidaturas para sediar os
grandes eventos, em especial a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. A
estabilidade político-econômica que o país apresentava foi fator preponderante para o sucesso
de suas candidaturas. Porém, não se esperava que, durante a realização dos eventos, o cenário
político-econômico brasileiro seria alterado drasticamente por uma série de fatores.
A partir do início década 2010, a conjuntura econômica e política se deteriorou. O
crescimento da dívida pública, gerada por excesso de gastos públicos e de subsídios, foi
agravado pelo cenário externo em que a desaceleração da economia chinesa levou à queda
brusca do preço das commodities. Ao mesmo tempo, esquemas de corrupção revelados pela
Operação Lava Jato da Polícia Federal, em 2014, geraram uma crise de legitimidade que
agravou ainda mais o cenário político. O impeachment polêmico da presidente Dilma
Rousseff em 2016 ampliou ainda mais esse ambiente de incerteza, instabilidade e tensão.
Dessa forma, o cenário brasileiro da década de 2010 não apresentou um ambiente
propício para os gastos públicos necessários para a realização dos grandes eventos. Nesse
novo contexto, os três eixos trazidos por Candeas (2015) como pilares da efetividade do
planejamento governamental foram desestabilizados, gerando: i) visão de curto prazo que não
revela um desejo consensual da sociedade (dimensão de nação); ii) falta de compromisso da
alta esfera de poder, incapaz de superar as descontinuidades de governos, grupos de interesse
e ideologias (dimensão de governo); e iii) falta de uma institucionalidade sólida, que impede
que o plano seja um projeto de Estado implementado por canais de planejamento e gestão em
7 O Apêndice II apresenta os tipos de legados dos grandes eventos relacionados à segurança pública identificados
neste trabalho.
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todos os níveis de governo e, principalmente, sem orçamento assegurado e previsível no
médio e longo prazos, até a maturação ou realização das metas específicas. (dimensão de
Estado).
Todos esses fatores geram o fracasso do planejamento governamental, ineficiência e
má gestão de recursos públicos, que são agravados por casos de corrupção. Além disso,
Cardoso Jr. (2015) cita como um dos obstáculos ao processo de desenvolvimento no país a
crise política decorrente do acirramento ideológico nas eleições de 2014, que se desdobraram
em “fortes tensões e descrédito intra e entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
todos envolvidos em casos de corrupção ativa ou passiva” (CARDOSO JR., 2015, p. 136).
Acrescenta-se a esse contexto já bastante conturbado, as constantes substituições de dirigentes
e servidores da alta cúpula do Governo Federal após a saída da presidente Dilma.
Em 2014, apesar do país já estar em processo de retração econômica e de crise
política, a segurança da Copa do Mundo 2014 ocorreu sem grandes percalços. As
responsabilidades sobre a segurança foram repartidas com a Federação Internacional de
Futebol (FIFA), que contratou empresa privada responsável pela segurança interna dos locais
das partidas. Ocorreram alguns atrasos em contratações pela SESGE como, por exemplo, de
compra de equipamentos e para realização de capacitações, que acabaram sendo utilizadas
apenas para os Jogos Rio 2016.
Os efeitos da crise foram mais intensos nas ações de segurança dos Jogos Rio 2016.
De acordo com o Relatório de Gestão da SESGE, foram enumeradas dentre as principais
dificuldades encontradas para a realização dos objetivos de 2016: “dotação orçamentária
inicial insuficiente para atender a execução dos projetos da SESGE e restrições financeiras
enfrentadas pelo Governo Federal devido à queda na arrecadação, sobretudo no segundo
semestre de 2016” (SESGE, 2017).
Em 2015, com o aprofundamento da crise econômica, foi sancionada Lei 13.161/15
(BRASIL-S, 2015) revogando artigo do Ato Olímpico (Lei nº 12.035/2009), por meio do qual
era autorizada:
a destinação de recursos para cobrir eventuais déficits operacionais do
Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, a partir da data de sua criação,
desde que atenda às condições estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias e esteja prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais
(BRASIL-T, 2009).
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O COI vinha exigindo a garantia de recursos públicos dos países-sede dos Jogos desde
as Olimpíadas de Sydney, em 2000. Isso ocorreu devido ao grande prejuízo do Comitê nas
Olimpíadas de Atlanta, em 1996, cujos custos superaram em muito o previsto inicialmente,
em decorrência do ataque terrorista ocorrido durante o evento.
Além da restrição orçamentária, o corte de repasses pelo Governo Federal também foi
motivado por problemas na prestação de contas, ao TCU, dos recursos públicos recebidos
pelo Comitê Rio 2016. Posteriormente, seria descoberto pela Polícia Federal um esquema de
corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), o ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, empresários e
políticos do Rio de Janeiro e membros do Comitê Olímpico Internacional (COI).
Dessa forma, o corte de recursos públicos, adicionado a problemas de gestão do
Comitê Organizador Rio 2016, dificultaram a realização do planejado para a área de
segurança pública. O Comitê Rio 2016 revelou que não seria capaz de realizar as atividades
de segurança inicialmente previstas para ficarem sob sua responsabilidade. Essas atividades
foram transferidas para o Governo Federal, Estadual e Municipal, aumentando ainda mais os
gastos públicos com a segurança.
Em maio de 2015, por decisão da Casa Civil da Presidência da República, o
Governo Federal assumiu diversas atividades de segurança inicialmente
afetas ao Comitê Rio 2016, entre elas a segurança perimetral, patrimonial e
eletrônica com videomonitoramento, incluindo a segurança do público e do
campo de jogo, o cercamento de segurança e o controle de acesso (Mag &
Bag), o que aumentou sobremaneira as atribuições e o custo relacionados à
segurança dos Jogos (SESGE, 2017, p. 14).

Em seu Relatório de Gestão, a SESGE (2017) relatou como uma das maiores
dificuldades enfrentadas no planejamento da segurança dos Jogos:
A assunção, a partir de decisão do Governo Federal, da segurança das
instalações dos Jogos Rio 2016 antes pertencente ao Comitê Organizador
Rio 2016, com exiguidade de tempo para executar os projetos relacionados à
nova atribuição (SESGE, 2017, p. 13).

Não foi apenas o corte do repasse de recursos públicos ao Comitê Olímpico que
impactou o planejamento da segurança dos Jogos Rio 2016. De acordo com o Relatório de
Gestão da SESGE, dificultaram o planejamento das ações de segurança, bem como as
contratações em andamento na Secretaria, as “indefinições e mudanças constantes de
cronogramas e de especificações de layouts de infraestrutura das instalações olímpicas por
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parte do Comitê Rio 2016” (SESGE, 2017, p. 13). A SESGE citou ainda como um dos
principais obstáculos enfrentados na segurança dos Jogos:
Dificuldades no relacionamento com o Comitê Rio 2016, especialmente
quanto à definição de locais e horários de competição, quantitativo de
entradas, locais e período de funcionamento, bem como quanto ao processo
de credenciamento, incluindo volume de dados e momentos de picos da
análise dos candidatos a credenciais (SESGE, 2017, p. 13).

Enquanto cortou o repasse de recursos do Comitê Rio 2016, e consequentemente
aumentou seus gastos públicos na área de segurança, o Governo Federal repassou mais
recursos ao Estado do Rio de Janeiro, que enfrentava crise ainda mais grave. A crise políticoeconômica do Estado do Rio de Janeiro, gerada por corrupção e ineficiência da gestão
pública, levou o governo estadual a decretar estado de calamidade pública em 17 de junho de
2016, há 49 dias do início dos Jogos. De acordo com o Relatório de Gestão da SESGE, a crise
agravou-se com a falta de pagamento de policiais militares, civis e bombeiros militares
(SESGE, 2017).
Tal situação impactou sobremaneira o planejamento das forças estaduais de
segurança, especialmente devido à indefinição do volume de recursos
efetivamente disponível para o emprego na operação pelas forças de
segurança. Como medida de contingenciamento, o Governo Federal realizou
aporte financeiro em favor do Governo do Rio de Janeiro, por meio de
Medida Provisória, de 21 de junho de 2016, no valor de 2,9 bilhões de reais
destinados às ações de segurança pública relacionadas aos Jogos Rio 2016
(SESGE, 2017, p. 14).

Acrescente-se a esse contexto de crise política e econômica, com problemas de
planejamento e gestão de recursos, o processo burocrático lento e dificultoso devido às
normas existentes para contratação de bens e serviços e execução de obras. No Relatório de
Gestão da SESGE (SESGE, 2017), essa questão é explicitada como um dos obstáculos
enfrentados:
Dificuldade em compatibilizar os prazos exíguos para planejamento e
execução dos projetos de segurança para os Jogos Rio 2016 com os prazos
legais exigidos para as contratações na Administração Pública (SESGE,
2017, p. 13);

O processo de licitação, feito por meio de pregão do governo federal, para contratação
da empresa que ficaria responsável pela revista nos acessos às áreas de competição e
convivência dos Jogos, foi concluído há apenas um mês dos Jogos Rio 2016. Apenas como
comparação, em Pequim 2008, a definição do responsável por um serviço semelhante
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aconteceu dez meses antes do evento. Em Londres 2012, com antecedência de um ano. No
caso dos Jogos Rio 2016, o pregão feito pelo governo federal aconteceu em junho e a
contratação da empresa foi firmada em julho de 2016, faltando um mês para os Jogos. Há
poucos dias da cerimônia de abertura das Olimpíadas foi constatada, pelo Governo Federal, a
inexecução do contrato de prestação do serviço de controle de acesso das instalações
olímpicas (SESGE, 2017). A empresa, selecionada de acordo com a legislação pelo critério de
menor preço, sem possuir experiência prévia no ramo de segurança de grandes eventos, não
foi capaz de recrutar as cinco mil pessoas que ficariam responsáveis pela segurança das
instalações. Tal fato fez com que o Governo tivesse que, há poucos dias do evento, recrutar
policiais militares e bombeiros inativos para a revista ao acesso das áreas olímpicas,
aumentando os custos da segurança do evento, já que o total das diárias pagas ao pessoal
recrutado foi superior ao valor previsto para ser pago à empresa.
A lentidão causada pelo misto de problemas de planejamento, ineficiência de gestão,
corrupção e de processos burocráticos dispendiosos criam obstáculos quase intransponíveis
para a execução dos projetos públicos. Um exemplo das consequências dos problemas
gerados é a existência de estruturas inutilizadas ou ainda inacabadas como, por exemplo, as
obras inacabadas da estação da Gávea, no Rio de Janeiro. Na área de segurança, foram
evidenciados como uma das dificuldades encontradas na realização das ações de 2014, os
“atrasos na entrega de infraestrutura lógica e elétrica para implantação de soluções
tecnológicas nos CICCR” (SESGE, 2015). Essa dificuldade na entrega de infraestrutura na
área de segurança ficou mais evidente em 2014 do que em 2016. Isso porque a infraestrutura
construída para a segurança da Copa 2014 foi utilizada nos Jogos Rio 2016.
Cabe ressaltar que, apesar de a Copa do Mundo FIFA 2014 ter sido um evento prévio
ao Jogos de 2016 (portanto realizado sem a experiência aprendida em evento de igual ou
maior proporção) e de ter envolvido mais cidades que os Jogos Rio 2016 (enquanto doze
cidades sediaram jogos da Copa 2014, os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados na
cidade do Rio de Janeiro, além de mais cinco cidades que receberam apenas os jogos de
futebol), a execução das ações de segurança enfrentou menos dificuldades que nos Jogos Rio
2016. Isso se deve aos diversos fatores já citados, como os relacionados ao aprofundamento
da crise político-econômica do pais e do Estado do Rio e os desentendimentos entre o
Governo Federal e o Comitê Rio 2016. Além disso, a visibilidade mundial dos Jogos
Olímpicos é maior que da Copa do Mundo de Futebol – o que gerou maior pressão
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internacional sobre a segurança, agravada pelo atentado terrorista ocorrido em Nice, França,
em julho de 2016, há poucos dias dos Jogos; e o cronograma dos Jogos Olímpicos é
caracterizado pela ocorrência de diversos jogos simultâneos em diferentes lugares, o que
exige uma operação de segurança mais complexa que na Copa do Mundo FIFA.

4.1.1 Processo Isomórfico da Segurança Pública no Brasil

O Sistema Integrado de Comando e Controle brasileiro (SICC) surgiu nos mesmos
moldes do modelo de segurança norte-americano. Enquanto este teve como marco para a
integração da segurança interna o ataque de 11 de setembro de 2001, aquele teve como marco
os grandes eventos esportivos sediados no Brasil. Ambos surgiram de um processo
isomórfico. Enquanto os norte-americanos inspiraram-se no modelo militar de defesa
nacional, o Brasil inspirou-se nos modelos de segurança pública utilizados nos países centrais
para combate ao terrorismo.
Esse processo de isomorfismo institucional é ainda mais evidente no Brasil ao se
observar que houve exigências e pressões, não apenas norte-americana como de países
europeus, de que o Brasil promovesse a segurança interna, em especial dos atletas
participantes, de modo a evitar ataques como os ocorridos na Olimpíada de Munique em
1972, na Olimpíada de Atlanta em 1996, e na Maratona de Boston em 2013.
Portanto, a necessidade de legitimação junto à sociedade e aos outros países
participantes dos grandes eventos contribuiu para o processo mimético observado no Brasil na
área de segurança pública antes da Copa de 2014. A explicação para tal fenômeno é que: “As
organizações tendem a tomar como modelo em seu campo outras organizações que elas
percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas” (DIMAGGIO e POWELL, 2005, p. 79).
O Brasil passou a experimentar uma série de especulações quanto à sua capacidade de
reagir diante de ameaça até então extraordinária à nação – o terrorismo. O tema até então não
havia entrado na agenda do país. Almeida (2004), ao analisar as políticas externas dos
governos FHC e Lula, por meio de suas declarações em 2001 e 2003, respectivamente, faz a
seguinte análise sobre o tema terrorismo:
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O que se poderia observar a partir dessas declarações é que ambos os
presidentes demonstraram singular desapreço pela agenda antiterrorista dos
Estados Unidos (talvez excessivamente monotemática e marcada pela ênfase
militar e repressiva, mas compreensível em vista da dimensão da tragédia),
voltando a reafirmar seu entendimento de que o terrorismo pode e deve ser
combatido prioritariamente em suas causas sociais – o que em última análise
demonstraria ingenuidade de seus serviços de informação ou diplomáticos e sua esperança de que a agenda de desenvolvimento de países como o
Brasil deveria continuar a ostentar a mesma (a rigor, falta de) prioridade que
antes dos atentados (ALMEIDA, 2004, p. 168).

O terrorismo tornou-se então uma ameaça tão enfatizada durante os Jogos, que nesse
período foi lançada a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, "disciplinando o terrorismo,
tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de
organização terrorista" (BRASIL-Q, 2016).
Diante da incerteza de que o país estaria capacitado a fazer frente a essa nova
realidade, o país passou a tomar providências a fim de mostrar às demais nações que estava
preparado para sediar, com segurança, eventos esportivos de tamanha visibilidade
internacional. Essa incerteza, conforme Dimaggio e Powell (2005, p. 78), “constitui uma
força poderosa que encoraja a imitação”, fazendo com que organizações bem-sucedidas sejam
tomadas como modelo.
Problemas de planejamento também contribuem para o processo de isomorfismo. De
acordo com os autores:
[...] organizações com metas ambíguas ou em discussão possuem maior
probabilidade de ser altamente dependentes das aparências para se
legitimarem. Tais organizações podem achar mais vantajoso satisfazer as
expectativas de importantes clientes em relação ao modo como devem ser
estruturadas e administradas (DIMAGGIO e POWELL, 2005, p. 83).

Dessa forma, empresas e organizações públicas sem uma estratégia consolidada
utilizam o processo isomórfico para darem a impressão de adotar ‘inovações’ e, assim,
aumentar sua legitimidade perante clientes e a sociedade. Esse processo mimético é explicado
também pelo fato de ser menos trabalhoso imitar outras organizações do que realizar análises
sistemáticas para que sejam promovidas mudanças na organização. Dessa forma, ‘inovações’
são importadas e utilizadas nas organizações, que replicam soluções que nem sempre são as
mais adequadas ao contexto aplicado. Fazendo-se um paralelo com o Modelo Garbage Can
(COHEN, MARCH e OLSEN, 1972), soluções já existentes na ‘lata de lixo’ das organizações
se impõem aos problemas, quando eles aparecem. Como as organizações operam em um
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ambiente de incerteza, não há uma racionalidade do processo decisório, de forma que as
soluções não são elaboradas a partir de uma definição mais clara ou exata dos problemas.
Dimaggio e Powell (2005) explicam ainda a maior vulnerabilidade dos países
emergentes ao mimetismo institucional:
As organizações tendem a tomar como modelo em seu campo outras
organizações que elas percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas. A
ubiquidade de determinados tipos de arranjos estruturais pode ser mais
provavelmente creditada à universalidade de processos miméticos do que à
concreta evidência de que os modelos adotados aumentam e eficiência. John
Meyer (1981) afirma que é fácil prever a gestão de uma nova nação
emergente sem saber nada sobre a nação em si, já́ que “nações periféricas
são muito mais isomórficas – com relação às formas administrativas e
padrões econômicos – do que qualquer teoria do sistema mundial de divisão
econômica do trabalho poderia nos levar a crer” (DIMAGGIO e POWELL,
2005, p. 79).

Portanto, a fim de dar resposta a um ambiente de incerteza e de legitimar suas ações
frente às demandas internacionais; devido problemas de planejamento; à maior facilidade em
imitar outras organizações frente à necessidade de decisões analíticas; e à maior predisposição
das nações periféricas ao isomorfismo, pode-se afirmar que o Brasil tomou como modelo de
inovação a forma de integração da segurança interna existente nos Estados Unidos e em
países europeus.
Representantes brasileiros visitaram Centros de referência nos Estados Unidos, Cidade
do México8, China e Europa, como Madri e Istambul, implementando no país modelo
inspirado nos locais visitados. O modelo implantado aqui também foi visitado por
representantes de outros países. O Japão, que sediará os próximos Jogos Olímpicos, e o
Colégio Interamericano de Defesa, que conta com a participação de 28 países para
assessoramento em assuntos militares e de defesa, visitaram o CICC do Rio de Janeiro, para
analisar a estrutura e o funcionamento do Centro.
Da mesma forma que ocorreu em outros países, o modelo passou a ser disseminado no
Brasil. O processo de mimetização levou à multiplicação de Centros de Comando e Controle
no país. A maquete do CICC do Rio de Janeiro, cuja obra iniciou em 2010 inspirada nos
Centros dos outros países visitados, foi cedida a outros estados para serem replicadas.
Algumas Unidades Federativas construíram seus Centros com recursos próprios. Outras,
8 Fonte: entrevistados.
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receberam auxílio financeiro da União. Um Departamento da SENASP/MJ ficou responsável
por um projeto denominado Projeto de Expansão dos Centros Integrados de Comando e
Controle, mesmo sem estar inserida em uma política de segurança pública nacional. Tal fato
coaduna com o afirmado por Dimaggio e Powell (2005, p. 79): "[...] tais modelos são
poderosos porque as mudanças estruturais são observáveis, enquanto as mudanças em política
ou estratégia não são observadas tão facilmente".
A disseminação dos CICC no país foi além das instituições de segurança pública. O
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por exemplo, inaugurou, no final de 2016, o
CICC do TJRN nos mesmos moldes do Centro construído para os grandes eventos, com
finalidade de auxiliar a segurança da sede do Tribunal e dos Fóruns do Estado.
A implantação de Centros Integrados, para assegurar a segurança dos grandes eventos
no Brasil, não foi, portanto, uma inovação. Os Centros possuem inspiração militar e, mais de
uma década antes dos grandes eventos no Brasil, especialmente após os ataques de 11 de
setembro de 2001, já são utilizados em outros países para gerenciar a segurança interna, não
apenas para combate ao terrorismo, como também para segurança diária das cidades. Cabe
agora aos governos brasileiros adaptar a utilização dos Centros para serem utilizados em atividades
ordinárias. Em algumas cidades, isso já está sendo feito. Em outras, os Centros têm sido subtilizados,
como será visto no item que trata dos legados dos grandes eventos.

4.1.1.1 O Desafio da Adaptação do Modelo de Segurança Implantado nos
Grandes Eventos
Com o fim dos grandes eventos em 2016, o grande motivo para a existência do SICC e
dos CICC, a ameaça terrorista, deixa de ser presença ordinária no Brasil. Porém, as estruturas
permanecem, assim como outros tipos de ameaças ao país, como os vários tipos de crime
organizado, como por exemplo: tráfico de drogas, de armas e de seres humanos, contrabando,
roubo a cargas, assalto a Bancos e Correios, corrupção, etc. Ficam, portanto, claros os limites
do modelo mimetizado e a necessidade de sua adaptação à realidade brasileira.
Apesar de diferentes, é possível relacionar o terrorismo ao crime organizado de tal
forma que seria possível a utilização do mesmo tipo de estrutura e inteligência de segurança
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pública para o combate de ambos os tipos criminais. Mingardi (2007) lista como
características do crime organizado: hierarquia; previsão de lucros; divisão do trabalho;
planejamento; e simbiose com o Estado – seja pela ação ou omissão do Estado. Outra
característica que pode ser adicionada à lista do autor é a ampla abrangência do crime
organizado, que pode envolver mais de uma unidade federativa, uma nação ou mais de uma
nação. Essas características podem ser encontradas também no terrorismo, de forma que
crime organizado e terrorismo possuem uma estreita relação. Pode-se afirmar que o
terrorismo depende do crime organizado como atividade secundária para financiamento,
recrutamento, treino, desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências especializadas
para a preparação de atentados (MIGUEL, 2009). Há autores que consideram terrorismo uma
modalidade de crime organizado (WERNER, 2009). A diferença essencial é que o crime
organizado tem como objetivo final o lucro. Enquanto no terrorismo, o lucro é um meio para
alcance de um objetivo final, geralmente de caráter político ou religioso.
O fato é que, em ambos os casos, para o enfrentamento das ações criminosas é
fundamental a integração entre instituições, bem como a existência de um Sistema de
Inteligência Criminal, que envolva não apenas a Inteligência Policial, como também a atuação
de outras instituições, como o Ministério Público, o Exército, as Guardas Municipais, entre
outros (MINGARDI, 2007). Segundo o autor, ao contrário do Reino Unido, no Brasil não
existe uma definição tão clara do Sistema de Inteligência, principalmente no que diz respeito
à questão criminal. Cada Estado da federação tem, ou não, um ou mais organismos de
Inteligência Criminal. Isso provoca dois problemas: duplicação de esforços e rivalidade. O
primeiro problema gera um enorme gasto adicional, enquanto o segundo é o responsável por
todas as instituições terem apenas conhecimentos parciais.
Nesse sentido, o CICCN poderia ter a importante função de concentrar informações
referentes ao crime organizado provenientes dos CICC dos estados. Estes, por sua vez,
concentrariam as informações criminais provenientes de suas diversas instituições, como
Polícia Militar, Civil, Sistema Prisional, Ministério Público, etc. Ao falar sobre os planos de
utilização do CICCN, adaptando-o à necessidade brasileira, o entrevistado do Ministério da
Justiça afirmou:
O CICCN está previsto para ser ativado até o final de janeiro de 2018 com
representantes das 27 secretarias de segurança pública e dos órgãos de
segurança pública federais: PF, PRF, SENASP, DEPEN. Será utilizado para
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o intercâmbio de informações e produção de conhecimento junto com a
Diretoria de Inteligência da SENASP pra gente desenvolver essa capacidade
de atuar, de combater organizações criminosas, cuja atuação extrapolam
estados A, B ou C e até do Brasil. Por exemplo, o PCC começou em SP e
atualmente tem ramificação no exterior, como Bolívia e Paraguai.
Se a gente não consegue produzir conhecimento e atuar de uma forma
coordenada, a gente despende muitos recursos. Então o desafio é
desenvolver capacidades para atuar no combate de organizações criminosas,
seja nesse viés mais violento, como também nas organizações que atuam
desviando recursos públicos, que é outro viés que a gente quer desenvolver
junto com a PF e as polícias civis dos estados. De fato, o desafio é produzir
conhecimento e combater essas organizações que atuam em mais de um
Estado, seja no tráfico de entorpecentes, de armas, seja no desvio de recursos
públicos (GESTOR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017).

Portanto, para que os CICC sejam efetivamente considerados legados no longo prazo,
seu uso deve ser nacionalizado, de forma que sejam adaptados ao combate ao crime
organizado no Brasil, utilizando seus recursos disponíveis para evitar duplicação de esforços e
desenvolvendo um sistema de inteligência integrado, que permita que as instituições de
segurança pública possam se antecipar às ações de criminosos.

4.2 Metodologia de Planejamento para Ação Integrada9

Para cumprimento de suas atribuições, as ações da SESGE tiveram como principais
objetivos:


Criar planos táticos e protocolos de atuação integrada das agências, através das
Comissões Estaduais/Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil;



Criar um sistema integrado de comando e controle com as bases conceituais da
operação;



Fomentar as atividades de inteligência para orientar as atividades de segurança
pública;



Implantar a estrutura tecnológica necessária ao desenvolvimento da operação;

9 Fonte: Balanço da Copa do Mundo FIFA 2014 sob a Ótica da Segurança Pública (SESGE, 2015).
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Realizar as ações de treinamento e capacitação necessárias ao funcionamento
desse sistema.

Para o planejamento das ações integradas, a SESGE identificou as principais
necessidades para viabilizar o alcance dos objetivos estabelecidos. Esse diagnóstico norteou
as ações que foram implementadas pela Secretaria e se encontram a seguir detalhadas.
Primeiramente, foram instaladas, em cada cidade-sede de eventos esportivos, as
Comissões Estaduais e Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos
(COESGE/CODISGE). A Comissão era um fórum deliberativo e executivo que operava por
consenso, tendo por objetivo promover a integração entre os órgãos federais, estaduais e
municipais de segurança pública e de defesa civil e outras entidades relacionadas.
As Comissões desenvolveram o planejamento e a execução de ações, inclusive de
capacitação, entre os diversos órgãos e entidades envolvidos, orientando-se pelos seguintes
critérios:
I- integração, interoperabilidade e complementaridade de sistemas;
II- gerenciamento de riscos, priorizando a prevenção, preparação para respostas,
contingências, redução de danos, retomada e continuidade de atividades;
III- gestão participativa;
IV- elaboração e execução de planos sintonizados, complementares e colaborativos,
inclusive com as estruturas e planos dos Comitês Organizadores dos grandes eventos;
V- respeito às atribuições legais e constitucionais dos entes federados, bem como às
soluções administrativas adotadas pelos órgãos ou instituições.
No âmbito das Comissões, foram criadas Oficinas Temáticas10, compostas por
profissionais com conhecimento técnico e experiência nas respectivas áreas. As Oficinas
10 As Oficinas Temáticas abordaram os seguintes temas:
i.
Segurança e imigração nas fronteiras, portos e aeroportos;
ii.
Rotas e vias não urbanas;
iii.
Aparelho urbano, mobilidade urbana, vias urbanas e transportes públicos de massa, estações rodoviárias,
ferroviárias, Metrô, BRTs, VLTs, terminais de ônibus, atracadouros de barcas, táxis e outros;
iv.
Acomodações, hotéis e navios-hotéis, áreas impactadas e pontos turísticos;
v.
Áreas e Instalações de treinamento, Campos de Treinamento de Seleções e Campos Oficiais de Treinamento;
vi.
Estádios (Arenas) de competição;
vii.
Fan Fest, Public View e Eventos Relacionados/Oficiais;
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objetivavam elaborar planos e protocolos integrados de segurança pública e de defesa civil
para o gerenciamento de riscos identificados, descrevendo os processos e os procedimentos de
respostas às demandas, visando à integração entre os órgãos.
A SESGE encaminhou às Comissões (COESGE/CODISGE) um modelo de Plano
Tático Integrado de Segurança para cada grande evento. A partir desse documento, as
Comissões elaboraram e adaptaram, em conjunto com os órgãos de segurança das cidadessede, os respectivos planos táticos e operacionais regionais, os protocolos de gerenciamento
de risco e os protocolos táticos utilizados na prevenção ou resposta a incidentes de segurança
nas áreas de interesse operacional e impactadas.
O Plano Tático estabeleceu o conceito da operação integrada, a visão geral da
operação, os riscos priorizados por áreas de interesse operacional, as ações integradas de
segurança com a identificação dos respectivos órgãos responsáveis pela sua realização, as
recomendações gerais para prevenção de situações adversas e a matriz de eventos e atividades
integradas de segurança. Dessa forma, o Plano Tático Integrado de Segurança propiciou uma
uniformidade de procedimentos entre todas as sedes envolvidas, fazendo com que as diversas
atividades fossem realizadas a partir do conceito de uma única operação integrada.
Neves (2015) classifica dois tipos de estruturas desenvolvidas para as ações integradas
de segurança nos grandes eventos: i) Estruturas de Governança das Ações Integradas; ii)
Estruturas de Gestão das Ações Integradas.
De acordo com o autor, são consideradas estruturas de governança, aquelas que visam
garantir que as ações planejadas sejam executadas de forma a atingir seus objetivos, tendo
como escopo prioritário avaliar, direcionar e monitorar resultados (NEVES, 2015). O autor
classifica dentre as estruturas de governança desenvolvidas para as ações integradas: Comitê
Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014 (CGCOPA 2014); as COESGE e CODISGE; o Sistema
viii.

ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

xv.

Operações especiais, gerenciamento e negociação de crises e ações de contramedidas, incluindo controle de
distúrbios civis, grupos táticos, operações aéreas, marítimas e fluviais, antibombas e riscos radiológicos, biológicos,
químicos e nucleares;
Segurança de infraestruturas vitais e críticas;
Comando de incidentes e gerenciamento de riscos relativos a eventos da natureza, Defesa Civil, Corpos de
Bombeiros e Organizações de Saúde;
Segurança de dignitários, escoltas e batedores às delegações estrangeiras, árbitros e autoridades com previsão de
segurança aproximada concedida pelo governo;
Inteligência;
Comando e Controle Integrados;
Comunicações; e
Segurança cibernética.
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Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC); o
Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), que faz parte do SICC; o
Gabinete de Gestão de Crise Nacional (GGIN), que funciona dentro do CICCN; os Centros
Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs), no âmbito dos estados, que constitui
uma ferramenta híbrida de governança e gestão das ações integradas; os Gabinetes de Gestão
de Crise Regional, com finalidades similares ao GGIN (NEVES, 2015).
Portanto, diversas estruturas de governança, interligadas entre si, funcionaram para
garantir a sinergia e a integração das ações de segurança pública e defesa social durante os
grandes eventos. Neves (2015) ressalta que é possível que tenham ocorrido sobreposições e
até divergências dentre as estruturas, devido à grande complexidade e quantidade de
estruturas e atores envolvidos.
Segundo Neves (2015), as estruturas de gestão são focadas em executar as ações
priorizadas pela instituição e realizá-las da melhor forma possível. São classificadas pelo
autor como estruturas de gestão: i) estruturas orgânicas e funcionais; ii) documentos
norteadores servindo de arcabouço para a gestão das ações de segurança pública e defesa
social

durante os grandes eventos (matrizes de responsabilidades, procedimental e de

planejamento); iii) ferramentas de tecnologia e de comunicação.
São consideradas estruturas orgânicas e funcionais aquelas que possuem
interface com as dinâmicas de governança e gestão pública como, por exemplo: a Gerência
Geral de Segurança do Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA 2014 (COL); as
Diretorias da SESGE; os membros das COEGEs e CODISGE, incluindo o Presidente,
Membros (natos e convidados), Secretaria Executiva (Secretário Executivo e Gerente de
Planejamento Integrado), Assessoria técnico-administrativa e Oficinas Temáticas; as equipes
de coordenação dos CICC e do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) (NEVES,
2015).
De acordo com Neves (2015) para que houvesse uma padronização das ações a serem
realizadas, foram instituídos alguns documentos norteadores servindo de arcabouço para a
gestão das ações de segurança pública e defesa social durante os grandes eventos:


Planejamento Estratégico de Segurança para a Copa 2014: trouxe um resumo
geral das principais medidas e atividades a serem implementadas pelas
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autoridades e organizações envolvidas, em todos os níveis de Governo, para a
organização dos eventos;


Matrizes de Responsabilidades e Cadernos de Atribuições: foram documentos
inseridos no Planejamento Estratégico, ratificados pelos Governos Estaduais,
para o comprometimento dos diversos entes envolvidos nas áreas de suas
competências.



Documentos de caráter operacional: serviram para regular as ações a serem
executadas no dia-a-dia, sendo eles: Conceito Operacional do Sistema
(CONOPS), Conceito de Uso (CONUSO), Memorando de Entendimento
(ME), Procedimento Operacional Padrão (POP), Plano Tático Integrado
(PLANTATICO), Plano de Comunicações (PLACOM) e Protocolos Táticos
Integrados (PROINTE).

Além dos documentos e normas estabelecidas, o SICC e as demais estruturas de
governança e gestão utilizaram diversas ferramentas tecnológicas agregadas aos Centros
Integrados. As ferramentas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) possibilitaram a
integração física de dados, informações, sistemas, radiocomunicação, atendimento e despacho
de emergência, dentre outros (NEVES, 2015). Sobre a importância das ferramentas de TIC
para a integração das instituições, Neves (2015) cita Cardoso (2013):
Conforme afirma Cardoso (2013), o grande legado, previsto de ser deixado
para o país após os grandes eventos, será a integração das instituições por
meio de um aparato de ferramentas de TIC (apud Neves, 2015, p. 22).

Observa-se que foi desenvolvido um apartado orgânico, normativo, documental, físico
e tecnológico altamente complexo, que constituíram as estruturas de governança e gestão
necessárias para o planejamento das ações integradas de segurança dos grandes eventos. Se
por um lado a metodologia de planejamento aprendida pode ser considerada um valioso
legado intangível, por outro, enfrenta algumas limitações para sua continuidade no longo
prazo. Primeiro, porque alguns comandos policiais que não participaram dos grandes eventos
não conhecem e, consequentemente, não acreditam na metodologia desenvolvida, que acaba
sendo vista como mais um processo burocrático dispendioso. Segundo, porque não foi
estabelecido um plano de transferência e disseminação do conhecimento adquirido durante os
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grandes eventos. Após as Olimpíadas Rio 2016 foi elaborado pela SESGE um projeto
(Projeto Legado), que previa, com apoio do SENASP, a transferência do conhecimento
adquirido durante os grandes eventos às instituições de segurança pública. Porém, o Projeto
não teve continuidade após a troca do alto comando do Ministério da Justiça e da SENASP
em 2016.
Apesar de Cardoso (2013) defender que a integração das instituições ocorreria por
meio de um aparato de ferramentas de TIC, observa-se que essa integração depende
essencialmente das pessoas envolvidas no processo, que serão as responsáveis por aplicar a
metodologia e dar continuidade ao processo de coordenação intra e interinstitucional.
Ferramentas de TIC, assim como equipamentos e estruturas físicas, são apenas auxiliares, e
não determinantes, no processo de fortalecimento da integração das instituições de segurança
pública. Conforme observado por Neves (2015), a integração de redes e sistemas só não é
mais complexa do que integração entre pessoas e as instituições, "visto que integrar as
pessoas depende muito dos esforços individuais, pertencimento, envolvimento, confiança,
quebra de paradigma e das vaidades pessoais e institucionais" (NEVES, 2015, p. 23).

4.3 Sistema Integrado de Comando e Controle

Instituído por meio da Portaria no 112/2013 (BRASIL-N, 2013), a estruturação do
SICC foi a base das ações tomadas no sentido de realizar as operações de segurança dos
grandes eventos de forma coordenada e padronizada. O objetivo do Sistema foi estabelecer
uma relação coordenada entre as instituições de segurança federal, estadual e municipal, de
forma a possibilitar a criação de consciência situacional, facilitando e agilizando processos de
tomada de decisão (SESGE, 2015). O SICC é estruturado por meio dos Centros Integrados de
Comando e Controle e possui como alicerces: as soluções de tecnologia da informação e de
comunicação – TIC; a doutrina, ou base normativa, formalizada por leis, decretos, portarias,
entre outros.; e os protocolos e procedimentos táticos e operacionais.
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4.3.1 Bases conceituais da operação integrada e coordenada11

Para regulamentar esse complexo sistema – SICC, foi necessária a expedição de
diversos documentos normativos que promovessem o funcionamento de todas essas
engrenagens, estabelecendo as bases de uma operação plenamente integrada. Destacam-se
dentre esses documentos:
a) Concepção Operacional de Sistema (CONOPS) - descreveu a concepção
operacional do sistema de comando e controle para a segurança dos grandes eventos, visando
a atender às necessidades operacionais e logísticas da SESGE, relacionadas às atividades de
segurança pública, realizadas nas cidades-sede. O CONOPS consistiu em documento
essencial para identificar soluções para implantação dos Centros Integrados de Comando e
Controle (CICC), em âmbito nacional e regional, apresentando um modelo de gestão
integrada das ações operacionais de segurança pública e defesa civil relacionadas ao evento.
b) Conceito de Uso (CONUSO) - definiu o modelo de gestão integrada para execução
da operação de segurança do evento em âmbito regional, orientando e definindo o
funcionamento operacional dos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais
(CICCR) e suas estruturas subordinadas, como os Centros Integrados de Comando e Controle
Móveis (CICCM) e os Centros Integrados de Comando e Controle Locais. Estabeleceu
critérios para a cadeia de coordenação e integração envolvendo os órgãos federais, estaduais e
municipais, delineando o processo de tomada de decisão e pactuando suas características
principais, composição, fluxo de informações e processos organizacionais. Definiu, ainda,
papéis e responsabilidades dos CICCR e de seus membros, e as diretrizes para a criação e
aplicação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), nos CICCR.
c) Procedimento Operacional Padrão (POP) - descreveu a rotina diária de
funcionamento e dos processos de troca de informações e de tomada de decisões nos Centro
Integrado de Comando e Controle (CICC). Serviu como diretriz para o desenvolvimento e a
manutenção da consciência situacional da Operação de Segurança dos grandes eventos nos
Estados diretamente envolvidos com o evento, promovendo a atuação sistêmica, harmônica,
coordenada e integrada dos componentes do SICC durante o período operacional.

11 Fonte: Balanço da Copa do Mundo FIFA 2014 sob a Ótica da Segurança Pública (SESGE, 2015).
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d) Plano de Comunicações (PLACOM) - definiu, regulamentou e estabeleceu os meios
e os fluxos de comunicações utilizados pelo SICC durante a operação de segurança dos
grandes eventos.
e) Memorandos de entendimento (ME) - foram utilizados para pactuar termos e
condições em que se desenvolveriam determinadas situações para as quais não havia outras
normas regulamentadoras. São exemplos de ME: o que regulamentou a participação das
diversas instituições nos CICC, definindo os papéis desempenhados por cada uma durante a
operação, a partir do conceito de operação única com ações integradas e coordenadas; e o que
estabeleceu as políticas operacionais de segurança pública a serem praticadas durante os
grandes eventos e os Comitês Organizadores12.
De acordo com os documentos da SESGE, com base nessas estruturas de comando e
controle desenvolvidas e nas bases normativas que regulamentavam o funcionamento do
SICC, as atividades da segurança pública foram realizadas de forma sistêmica e foram
executadas de forma integrada às atividades de defesa nacional desenvolvidas pelas forças
armadas e de inteligência de Estado desenvolvidas pelo Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República (GSI) e pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

12
Os Memorandos de Entendimento feito junto aos Comitês Organizadores estabeleceram procedimentos
operacionais nos seguintes temas:
I.
Segurança aproximada, escoltas e batedores
II.
Segurança nos postos de verificação veicular (PVV)
III.
Vistorias de veículos das Participating Member Association (PMA), dos Very Very Important Personal
(VVIP) e dos árbitros
IV.
Vistorias de veículos de entregas e serviços e broadcasting compound (no estádio)
V.
Vistorias de segurança antibombas e QBRN
VI.
Controle de acesso de veículos e segurança em estacionamentos fora dos perímetros (interno e externo)
do estádio
VII.
Controle de acesso de pessoas e segurança nos Mag & Bag
VIII.
Equipes de pronta-resposta de segurança pública
IX.
Movimentação de valores
X.
Controle de manifestações e protestos dentro dos estádios
XI.
Ações relacionadas a manifestações no perímetro de segurança pública fora dos estádios
XII.
Pessoas perdidas
XIII.
Extravio, furto, roubo de objetos no estádio
XIV.
Spotter - procedimentos de atuação das equipes de agentes de operações de inteligência nos perímetros
interno e externo dos estádios e nos Centros de Treinamento de Seleção (CTS) e Campos Oficiais de
Treinamento (COT);
XV.
Protocolo de decisão e plano de evacuação do estádio para dias de jogos
XVI.
Credenciamento
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4.3.2 Centros Integrados de Comando e Controle

O SICC é estruturado por meio do Centros Integrados de Comando e Controle
(CICC). Para a Copa do Mundo FIFA 2014, compunham o SICC: o Centro Integrado de
Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília; um Centro Nacional Alternativo
(CICCNA), no Rio de Janeiro; doze Centros Regionais (CICCR), um em cada capital dos
estados-sede da Copa; um Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), em Brasília;
vinte e sete Centros Móveis (CICCM); treze Imageadores Aéreos; e vinte e duas Plataformas
de Observação Elevada (POE) (SESGE, 2015), conforme representado na Figura 2.
Figura 2 – Representação esquemática da estrutura que compôs o SICC para a Copa 2014

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2014 (SESGE, 2015).

O Sistema estruturado para Copa do Mundo 2014 foi utilizado para a realização dos
Jogos Rio 2016. Para a Copa 2014, atuou o CICCN (nível estratégico), os CICCR (nível
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tático), e os CICCMs, POEs e os CICCL – Locais (nível operacional). Para os Jogos, foram
utilizados ainda CICC Setoriais – CICC-S, que abrangiam as regiões da cidade do Rio onde
ocorreriam os Jogos: Deodoro, Barra, Maracanã e Copacabana. As instalações físicas onde
ocorreriam os Jogos – como Arena Olímpica, por exemplo, localizada na Barra da Tijuca–
contavam ainda com os Centros Integrados de Segurança da Instalação – CISI. A
representação esquemática da estrutura do SICC para os Jogos Rio 2016 está no Apêndice III.
Cabe destacar ainda a construção do Sistema de Inteligência de Segurança Pública,
formado pela Célula de Inteligência de Segurança Pública Nacional (CIISPN), pelas Células
de Inteligência de Segurança Pública Regionais (CIISPR), instaladas em cada uma das sedes
olímpicas, pelas Células Integradas de Inteligência de Segurança Pública Setoriais (CIISPS),
instaladas em cada região olímpica, cujo principal objetivo foi a produção de conhecimento
qualificado e tempestivo visando ao assessoramento do processo decisório da operação de
segurança pública dos Jogos Rio 2016.

a) O que são os CICC

Os CICC são as estruturas físicas, locais onde as diversas instituições de segurança se
reúnem para realização do trabalho conjunto. A análise dos CICC vai além da questão da
edificação e dos equipamentos que os compõem. Abrange também criar um ambiente de
integração que facilita a interação entre instituições presentes, a troca de informações,
gerando otimização de recursos materiais, humanos, a redução de lacunas na prestação de
serviços à sociedade, de sobreposições de tarefas e de duplicações de esforços. Essa interação
auxilia o serviço de inteligência policial e aumenta a rapidez e a qualidade da tomada de
decisão.
Sobre o processo decisório nos CICC, como é um ambiente composto por diversas
instituições, predomina a liderança situacional. Isso significa que o líder da operação será o
chefe da instituição competente para atuar no momento. Por exemplo, se ocorrer uma
catástrofe natural, a liderança situacional pertence ao Corpo de Bombeiros, que possui
competência originária para lidar com o assunto. Naturalmente outras instituições de
segurança estarão presentes para apoiar o Corpo de Bombeiros, que está no comando da
situação. É possível que, num mesmo evento, a liderança se inverta, de modo que a instituição
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apoiadora se torne líder da instituição até então apoiada. No caso dos grandes eventos, essa
cadeia decisória foi estendida, diluindo a liderança situacional nos níveis estratégico
(CICCN), tático (CICCR) e operacional (os demais Centros).
Além de organizar o processo decisório, a troca de informações, propiciada pela maior
interação entre as instituições num mesmo ambiente, auxilia o aprendizado das instituições
presentes na medida em que viabiliza as trocas de conhecimento e de experiências. A partir do
intercâmbio de boas práticas, novas metodologias são aperfeiçoadas ou desenvolvidas em
conjunto. O resultado disso é que as instituições passam a trabalhar de forma mais
coordenada, alinhando seus protocolos de operações.
Outra potencial vantagem trazida pelos CICC é a possibilidade de promover a
otimização de recursos, a partir da melhor e maior visão dos problemas. Um exemplo
simples: em um acidente de trânsito, podem ser deslocados para atender a mesma ocorrência
um veículo com agentes do Corpo de Bombeiros, outro veículo com agentes da Polícia
Militar, e um terceiro veículo com agentes do SAMU. Se essas instituições trocassem
informações, apenas um veículo teria se deslocado para o atendimento, liberando os demais
agentes a atenderem outras ocorrências, evitando assim o desperdício de recursos em um mesmo local
e a falta de recursos em outros.
É possível afirmar que a importação do modelo de CICC trouxe consigo um processo de
amadurecimento, no sentido de fazerem com que as instituições refletissem sobre a necessidade de
atuação mais coordenada. Mas não foi apenas isso, trouxe uma mudança cultural, nova forma de
pensar e de agir em conjunto. Uma espécie de quebra de paradigmas na área da segurança pública.
Esse processo de amadurecimento é mais evidente em algumas Unidades Federativas,

conforme pôde ser observado neste estudo.

b) As Atividades de Coordenação, Comando e Controle dos CICC13

Para o desenvolvimento cotidiano da coordenação e integração das atividades das
forças de segurança, os CICC utilizaram, primordialmente, as seguintes ferramentas:

13 Fonte: Balanço da Copa do Mundo FIFA 2014 sob a Ótica da Segurança Pública (SESGE, 2015).
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Concentração e despacho de demandas - Processo pelo qual a Gerência de
Planejamento do CICCN recebeu, concentrou, gerenciou e efetuou o despacho
das demandas relacionadas a eventos e atividades oriundas do Comitê
Organizador, do Ministério das Relações Exteriores, dos Delegados de Ligação
(DELIG) e dos Centros Regionais, repassando-as aos CICCR envolvidos.



Briefing diário - Durante todos os dias da operação foram realizadas reuniões
para transmissão e socialização de informações relacionadas às atividades a
serem desenvolvidas pelos integrantes do CICC.



Videoconferência - Foram realizadas reuniões diárias entre os Coordenadores e
Gerentes do CICCN e CICCR, utilizando o sistema de vídeo e áudio em tempo
real. Nas reuniões, havia uma análise das ações do dia anterior, oportunizando
a troca de informações e experiências para o planejamento e execução das
ações do dia corrente e do dia seguinte, propiciando a coordenação e a
padronização das ações de segurança.



Agenda de eventos - O registro, controle e difusão dos eventos e das
atividades de segurança foram realizados através de sistema informatizado.



Acompanhamento da matriz de eventos - Foram realizadas atividades diárias
de acompanhamento, atualização e suporte para adequação da matriz de
eventos e atividades produzidas pelos CICCR no Projeto de Sistema Integrador
(PSI) e nos sistemas locais desenvolvidos pelos Estados.



Relatório de eventos interestaduais – O CICCN recebeu, registrou e difundiu
demandas e atividades relativas a eventos iniciados sob a coordenação de um
CICCR

e

concluídos

sob

coordenação

de

outro,

promovendo

a

interoperabilidade do SICC, mediante a atuação dos CICCR envolvidos e o
acompanhamento permanente do CICCN.


Monitoramento operacional – O monitoramento das atividades de segurança
registradas na matriz de eventos e executadas nas cidades-sede, durante todo o
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período operacional, foi realizado através do Sistema PSI14 ou dos sistemas
desenvolvidos regionalmente, com o resumo dos resultados em relatório diário.
A SESGE desenvolveu e encaminhou aos Estados modelos da matriz de
eventos e atividades de segurança que subsidiaram a elaboração dos planos e
da matriz operacional locais. Com esse sistema foi possível monitorar e
acompanhar o status de execução das atividades realizadas pelas agências
envolvidas com a operação de segurança, bem como identificar os problemas
ocorridos e suas causas, favorecendo à antecipação de medidas corretivas e à
proposição de ações preventivas futuras. Durante a operação de segurança, os
Centros Integrados de Comando e Controle, nacional e regionais, utilizaram
sistemas de monitoramento e controle dos eventos e atividades.
Além das ferramentas já descritas, os CICC contaram com o apoio de outros sistemas
tecnológicos para realização de suas atividades de coordenação, comando e controle, como:


Plataforma de Observação Elevada (POE) - proveu suporte tecnológico ao
CICCR, caracterizada pela auto mobilidade, com principal função de facilitar a
coordenação e a execução da operação de segurança nas áreas de interesse
operacional ou áreas impactadas.



Sistema de Imageamento Aéreo - proveram suporte tecnológico aos CICCR,
principalmente no acompanhamento tático-operacional das atividades,
mediante o envio e a análise, em tempo real, de imagens aos CICC.



Delegacia Móvel - funcionou como estrutura de suporte operacional,
caracterizada pela auto mobilidade, facilitando e viabilizando a presença e o
funcionamento aproximado das atividades e equipes de polícia judiciária nas

14 O Sistema PSI – Projeto de Sistema Integrador, composto pelo conjunto de doze soluções integradas de hardware e
software, especificadas para dar suporte ao Sistema Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública para Grandes
Eventos, e que possui os seguintes módulos: infraestrutura de hardware e rede, telefonia sobre internet protocol (IP),
videoconferência, dispositivos móveis, integração de radiocomunicação, consulta integrada de bases de dados, atendimento e
despacho, gestão de eventos, videomonitoramento, ferramentas de inteligência e gestão de tecnologia da informação e
comunicação (TIC).
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áreas de interesse operacional, garantindo a agilidade do restabelecimento da
ordem pública ou do seu status quo.

c) Os investimentos nos CICC

Em relação aos CICC, após os Jogos Olímpicos de 2016, doze cidades-sede da Copa
de 2014 herdaram seus próprios Centros de Comando e Controle, além de estruturas móveis e
equipamentos como delegacias-móveis, sistemas de imagem aéreas e monitoramento,
veículos, computadores e armamentos. O Apêndice IV apresenta um quadro resumo com os
locais dos Centros, seus respectivos anos de inauguração e os eventos nos quais foram
utilizados. Cabe ressaltar que o CICCR/PR, em Curitiba foi fechado após o fim da Copa
2014, tendo sido reinaugurado somente um ano depois. Durante o período que permaneceu
inativo funcionou apenas para ações pontuais, a exemplo das Eleições 2014.
De acordo com o Ministério da Justiça (JUSTIÇA, 2017), todos esses Centros estão
em funcionamento, tendo sido gastos mais de oitocentos milhões de reais de recursos federais
para a construção dos mesmos, conforme a Tabela 2. Cabe ressaltar que a esse valor podem
ter sido utilizados recursos do próprio estado para complementar o investimento.
Diante do discurso de integração e da necessidade de "inovação" na área de segurança
pública, outras unidades federativas - as que não sediaram os eventos da Copa FIFA 2014
nem Olimpíadas Rio 2016 – inspiradas nos CICC implantados nos estados–sede,
organizaram-se para construir seus próprios centros, com ou sem auxílio do governo federal.
A unidade federativa que investiu a maior parte de recursos próprios – o estado de
Goiás – avançou em seu objetivo, construindo seu Centro que se encontra em funcionamento.
Cidades como Parintins/AM, Praia Grande/SP e Osasco/SP são exemplos de municípios que
construíram seus próprios CICC durante os grandes eventos e que não sediaram grandes
eventos listados no Decreto nº 7.682/2012. Na cidade de Foz do Iguaçu/PR, foi criado o CICC
na Tríplice Fronteira, com participação do Paraguai e Argentina, além do Brasil. Porém, a
previsão é de que o Centro funcionasse apenas até o fim dos Jogos Rio 2016. As demais
unidades federativas (AC, AL, AP, ES, MA, MS, PA, PB, PI, RO, RR, SC, SE, TO), que
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contaram com recursos da União para financiamento da construção de seus Centros por meio
do ‘Projeto de Expansão dos Centros Integrados de Comando e Controle’ da SENASP/MJ,
não conseguiram finalizar a construção de seus Centros.
Conforme analisado, a ideia dos CICC no Brasil não constitui uma inovação. Ela foi
trazida inspirada em modelo existente em outros países e vem sendo expandida, inclusive para
cidades brasileiras que não participaram dos grandes eventos. Para que o modelo seja útil no
período pós grandes eventos, ele precisa ser adaptado à realidade da segurança pública no
país. Importar o modelo significa ter que repensar não apenas uma nova forma de trabalho,
como também a forma de adaptá-lo às diferentes realidades. Para essa adaptação, deve ser
levada em conta não apenas a realidade do país, como também a realidade dos diferentes
estados brasileiros. Nos próximos itens é feita a análise do funcionamento de quatro Centros
após os grandes eventos: CICCN; CICC/RJ; CICC/DF; CICC/GO.
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Tabela 2 – Investimento pelo Governo Federal nos CICC nos estados-sede da Copa 2014
Estados-Sede

Total (R$)

MG

72.151.664,08

MT

59.459.130,77

PR

64.658.992,65

CE

68.428.512,85

AM

65.877.499,77

RN

63.393.933,76

RS

68.276.213,71

PE

63.999.698,95

BA

69.832.582,02

SP

81.229.069,77

DF

102.119.331,51

RJ15

109.956.041,06

Total

889.382.670,88

Fonte: Ministério da Justiça (JUSTIÇA, 2017).

d) CICCN

O CICCN16 opera desde 13 de junho de 2012, ligado aos centros regionais dos
estados que receberam a Copa das Confederações: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas
15 Com convênio firmado com RJ
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Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. O painel formado pelos 56 monitores integrados está
conectado com câmeras, mapas e ferramentas de comunicação das doze sedes da Copa e dos
locais de treinamento, 27 centros de comando e controle móveis e 36 plataformas de
observação elevada. A comunicação com os outros centros é realizada por meio de sistemas
de informática e links especialmente desenvolvidos para a atividade (SESGE, 2015).
A utilização do CICCN na Copa 2014 e nos Jogos foi diferente, de forma que o
trabalho no CICCN foi mais intenso na Copa que nos Jogos. Alguns fatores contribuíram para
isso: a Copa foi o primeiro grande evento com visibilidade e que exigiu um trabalho intenso
de coordenação das ações de segurança; as cidades sede estavam pulverizadas no Brasil,
possuindo todas a mesma escala de competências na realização dos Jogos – ao contrário dos
Jogos 2016, quando o Rio concentrou a maior parte das atividades dos Jogos, tornando o
CICCR/RJ o maior responsável pela coordenação dos eventos.
O CICCN acabou ficando com uma tarefa residual na realização dos Jogos 2016.
Primeiro, porque as cidades dos jogos de futebol já tinham uma experiência prévia, de forma
que os CICCR já sabiam como executar as atividades conforme planejadas. Segundo, porque
o CICCR/RJ assumiu a maior parte das atribuições de segurança. Portanto, durante os Jogos
2016, o CICCN funcionou com a participação de representantes de diversas instituições, que
atuaram mais no monitoramento das ações dos CICCR e no alinhamento de informações entre
os estados e da área de Inteligência, do que na operação da segurança dos Jogos. O mapa de
assentos das instituições participantes está no Anexo III.
Após o fim dos Jogos Paralímpicos de 2016, em setembro, o Centro Integrado de
Comando e Controle Nacional (CICCN) foi desativado, apesar de permanecer os custos com
sua manutenção. Apenas em julho de 2017, após o encerramento da SESGE, foi decidida a
destinação do CICCN, que foi transferido à Secretaria Nacional de Segurança Pública SENASP, conforme a Portaria nº 577, de 13 de julho de 2017 (BRASIL-R, 2017).
São fatores que podem ter contribuído com a demora na destinação do Centro
Nacional: as alterações de comando do Ministério da Justiça e da SENASP após o término
dos grandes eventos; a espera da extinção formal da SESGE, em julho de 2017; e a disputa

16 O Anexo II apresenta a estrutura do CICCN.

65

entre a SENASP, responsável pelo Projeto de Expansão do SICC, e a Polícia Rodoviária
Federal, que cedeu o espaço pata a construção do Centro.
A destinação do Centro Nacional acabou seguindo um caminho mais natural, tendo em
vista o potencial do Centro como ferramenta para a SENASP cumprir sua competência
fundamental de promover a articulação e a integração dos órgãos de segurança pública
(BRASIL-U, 2017). Não seria legítimo que a PRF utilizasse o CICCN para a integração entre
os estados, nem que o Centro fosse destinado a função diversa de promover a integração entre
as instituições de segurança. Com a reestruturação da SENASP em setembro de 2017, foi
criada a Diretoria de Operações, designada a reativar o CICCN e implementar o novo
Sistema, denominado SIC4 – analisado adiante. No comando dessa Diretoria, foi designado
um servidor que havia trabalhado na SESGE coordenando a segurança dos grandes eventos,
uma forma de aproveitar o know how adquirido durante os Jogos.
Ainda que desativado para operações ordinárias, o Centro acabou sendo utilizado para
coordenar as instituições de segurança pública em eventos nacionais específicos, como
durante as eleições e o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. A expectativa da SENASP
é que em 2018 o Centro passe também a ser utilizado diariamente como integrador das
Unidades Federativas, especialmente no combate a crimes de abrangência nacional, que
exigem a troca de informações entre diferentes estados, a exemplo do combate ao crime
organizado.

e) CICC/RJ

O CICC/RJ foi inaugurado em 2013, utilizado na Copa das Confederações com o foco
nos grandes eventos, mas, ao mesmo tempo, com a intenção que servisse para atender a
sociedade nas atividades de segurança ordinárias, com otimização de recursos e sem
sobreposição de esforços. Participam das atividades representantes de diversas instituições, do
governo federal (PRF), estadual e municipal. O Centro funciona para a segurança pública e
também realiza o monitoramento do transporte e ordenamento urbano ( Figura 3). É o Centro
com maior maturidade de funcionamento observado no estudo. Alguns motivos podem ser
citados:
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O Centro foi utilizado para a segurança de todos os grandes eventos ocorridos
no Brasil, tendo sido mais demandado nos Jogos Rio 2016 que o próprio
CICCN;



As características da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda
cidade mais populosa do país e possui intensa atividade turística, presença
ativa do crime organizado e altos índices de violência. Esses fatores demandam
um trabalho mais coordenado das instituições, que necessitam trocar
informações, eliminar sobreposição de esforços e otimizar recursos;



O exemplo do Centro de Operações de Rio – COR, um Centro Integrado da
Prefeitura, inaugurado em 2010, onde trabalham em conjunto trinta instituições
responsáveis pelas atribuições municipais de defesa civil, mobilidade urbana,
concessionárias de serviços públicos, entre outros.

Figura 3 – Videomonitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do
Rio de Janeiro – CICC/RJ.

Fonte: Autora (2017).
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A elaboração de protocolos em conjunto é um indicativo do grau de maturidade do
Centro. Durante a visita, verificou-se que os altos comandos da Polícia Militar e da Polícia
Civil estavam reunidos para, em conjunto, estabelecer um novo protocolo com objetivo de
diminuir os trâmites burocráticos a serem seguidos na ocorrência de determinado tipo
criminal, aumentando assim o tempo disponível para o trabalho das polícias para atendimento
de outras ocorrências.
Constatou-se também durante a visita que existe um trabalho coordenado entre os
representantes das instituições que trabalham no Centro. O clima é amistoso e a comunicação
entre os presentes é ativa e direta, o que permite a maior colaboração entre as instituições no
atendimento de uma mesma ocorrência, agilizando o trabalho e otimizando recursos. Um dos
servidores entrevistados citou que o trabalho diário conjunto ajudou a reduzir preconceitos e
rixas entre instituições, mas que permanece o desafio da maior integração entre os policiais
que trabalham na ponta.
No CICC/RJ são atendidas as chamadas do 190 (Polícia Militar) e 193 (Bombeiros).
Há um acordo entre a prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pelo atendimento das
chamadas 192 (SAMU), e o Corpo de Bombeiros para que este gerencie o atendimento do
192 na capital. Ainda que no Centro, assim como nos demais estados do país, as ligações de
emergência sejam atendidas por diferentes instituições, há uma comunicação entre os entes
presentes, de forma a evitar que mais de uma instituição direcione esforços para um mesmo
atendimento. De acordo com o coordenador do Centro, pretende-se unificar as linhas,
seguindo o mesmo modelo existente nos Estados Unidos, por exemplo, onde há um mesmo
número para atendimento de emergências (911), por meio do qual o cidadão recebe o serviço
de diferentes instituições, dependendo do caso.
Portanto, o Centro atende as atividades ordinárias da região metropolitana do Rio de
Janeiro. Alguns protocolos estão sendo integrados a fim de otimizar pessoal e recursos, algo
extremamente necessário tendo em vista a crise financeira do Estado. Operações pontuais,
como a ocorrida na Rocinha em 2017, são planejadas de forma coordenada no Centro, com
participação de diferentes instituições.
Durante os Jogos Rio 2016, uma Célula de Inteligência funcionou no CICC/RJ de
forma bem integrada à área operacional. A partir do trabalho de Inteligência era possível
coletar informações e antecipar fatos, que rapidamente chegavam às instâncias decisórias

68

devido à agilidade proporcionada pelo Centro. Porém, após os Jogos, a Célula, cujo trabalho
de inteligência poderia contribuir sobremaneira para a maior coordenação das instituições no
combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, foi desativada.

f) CICC/DF

O CICC/DF foi inaugurado no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e
da Paz Social do Distrito Federal (SSP-DF), com custeio da União, no ano de 2014, para a
Copa do Mundo FIFA 2014. Tanto o Secretário quanto o Subsecretário, ambos delegados da
Polícia Federal, foram convidados a atuar na Secretaria após terem atuado nos grandes
eventos. O Secretário foi o responsável pela implantação do CICC do Estado do Rio de
Janeiro e o Subsecretário atuou na SESGE como Diretor de Operações da segurança dos
grandes eventos. Tais convites mostram a intenção do Governo do DF em implementar os
aprendizados obtidos durante os Jogos na área de segurança pública. A alteração no comando
representa uma tentativa não só de absorver e disseminar o conhecimento e a experiência
adquirida nos grandes eventos, como um anseio pela mudança cultural no sentido de buscar o
trabalho coordenado das instituições de segurança pública do DF.
Atualmente (2017) o CICC/DF está em funcionamento para atendimento dos
despachos originados das ligações ao 190. A Secretaria planeja ampliar a atuação do Centro,
trazendo outras instituições para trabalharem em conjunto, como o Detran-DF, por exemplo.
Dentre os Centros regionais objetos desta pesquisa, o CICC/DF foi o que apresentou menor
atividade em termos de trabalho ordinário de segurança pública. Pode-se dizer que o Centro
possui uma estrutura ainda subutilizada, mas existe um trabalho sendo realizado no âmbito da
Secretaria que pretende mudar tal cenário.
Pode ser indicado como motivo da menor maturidade do funcionamento do CICC/DF
em relação aos outros CICC visitados a demora na percepção do Centro como ambiente
integrador a ser utilizado no dia a dia, ao invés de mera estrutura para promover operações
integradas de segurança para os grandes eventos. Diferente do CICC/RJ, que foi criado com a
visão de ser aproveitado para as atividades de segurança do dia a dia do Estado, o CICC/DF
foi criado com o foco principal nos grandes eventos. Apenas após os grandes eventos e com a
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chegada do novo comando à SSP/DF mudou-se essa visão sobre a utilidade do Centro, no
sentido de adequar sua utilização às atividades ordinárias de segurança do DF.
Após o término dos Jogos 2016, com a chegada do novo comando à SSP-DF, foram
elaborados novos protocolos integrados de ações de segurança. O alto comando reúne-se
periodicamente, analisa em conjunto a evolução dos indicadores de segurança do DF, e traça
estratégias de atuação para operações de segurança. Um exemplo foi a operação de segurança
das manifestações políticas de rua no DF. Se antes a Polícia Civil esperava as provas serem
encaminhadas às delegacias para registrar crimes contra o patrimônio público, por exemplo –
o que reduzia as chances de levar adiante um processo bem fundamentado – em operações
recentes os policiais atuaram nas ruas, coordenados com a polícia militar, para a coleta de
provas no próprio local do crime. Essa postura mais ativa das polícias surgiu da discussão e
conversa entre as instituições de segurança pública sobre as necessidades e lacunas existentes.
Dessa forma, é possível afirmar que no DF, em geral, existe uma relação amistosa
entre os servidores de segurança do alto comando e entre os servidores da ponta. Porém, há
algumas disputas políticas que permeiam principalmente o médio escalão dos servidores. O
fato da capital federal estar localizada no DF pode ser apontado como motivo para que o
interesse por cargos políticos e as disputas eleitorais sejam mais intensos na unidade
federativa se comparada a outros estados. Essas disputas são mais presentes entre agentes de
médio escalão e provocam cisões não apenas entre as diferentes instituições de segurança,
como também entre servidores de mesma carreira, o que constitui um obstáculo à maior
coordenação da segurança no DF.
Apesar dos obstáculos a serem superados, as perspectivas no DF são positivas no
sentido de adequar a utilização do Centro às atividades ordinárias, tendo em vista a
experiência trazida pelo alto comando, os protocolos integrados elaborados, e o anseio
demonstrado pelo Governo do DF para que haja um aumento da coordenação das instituições
de segurança do DF. Porém é necessário um trabalho contínuo e de longo prazo no sentido de
promover essa integração. Segundo um dos entrevistados:
Hoje o Centro já serve coletivamente aqui a segurança pública. Ele já tem
uma operação padrão que funciona e parte mais marcante é o atendimento de
despacho de 190, da Polícia, do Corpo de Bombeiros. Mas o que a gente está
querendo é fortalecer isso. É trazer pra cá mais elementos de coordenação e
de operação (GESTOR DA SSP/DF, 2017).
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g) CICC/GO

O CICC/GO (Figura 4) foi inaugurado em dezembro de 2014, em Goiânia, no âmbito
da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO)
aproveitando estruturas, recursos e o conhecimento que o Estado já possuía. Por ter sido
construído em uma cidade que não foi sede dos grandes eventos, o Centro possui uma
peculiaridade em relação aos demais Centros estudados.
Figura 4 – Sala de Operações do Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle de
Goiás – CICC/GO.

Fonte: Autora (2017).
Assim como o CICC/RJ, o Centro funciona ativamente, com a presença de
representantes de diversas instituições. Da mesma forma que o CICC/DF, o mais alto escalão
da SSPAP/GO é delegado da Polícia Federal, com experiência prévia na área, como a
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coordenação e implantação do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica
(Cintepol) da PF. Assim como no DF, o alto comando também se reúne periodicamente para
acompanhar os indicadores de segurança pública, traçando estratégias para atacar os
problemas diagnosticados.
Apesar das semelhanças com o CICC/DF, ficou evidente que o Centro em Goiás
funciona de forma mais madura para as atividades ordinárias. Há diversas instituições
trabalhando no local. Além do trabalho dos órgãos de segurança e defesa civil, o Centro inclui
atividades de concessionárias de serviço público e as relativas ao setor penitenciário. Há uma
sala no local apenas para monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, por exemplo. Tal fato
contribui ainda mais com a coordenação do trabalho realizado, na medida em que são
trocadas informações importantes entre os diversos agentes lá presentes, o que ajuda a
antecipar fatos, aumentando a eficácia das ações de segurança.
Essa maior coordenação das instituições em relação ao CICC/DF pode ser explicada
por diversos fatores:


A razão que motivou a construção do CICC/GO. Enquanto no DF, o motivo foi
atender os grandes eventos, algo pontual e passageiro, a construção do
CICC/GO tinha um motivo de mais longo prazo: obter a maior coordenação
das instituições de segurança pública para o trabalho ordinário;



A construção foi decidida e realizada pelo Estado, sem que isso fosse uma
imposição do Governo Federal;



A estrutura e os sistemas não partiram do zero. Foi aproveitado o que já havia
disponível, reduzindo possíveis resistências a mudanças;



A estrutura foi pensada de forma a atender às necessidades do trabalho
ordinário. Isso, adicionado ao fato do Estado ter custeado o Centro, fez com
que o ele fosse construído de acordo com a realidade do Estado, tanto em
termos de investimentos necessários para realização dos trabalhos diários,
quanto de recursos disponíveis para manutenção da estrutura e da tecnologia;
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Goiás fez o caminho inverso de outros estados. Ao invés de construir o
ambiente para decidir trabalhar integrado, houve um esforço anterior à
construção do Centro para realizar o trabalho de forma coordenada;



Os sistemas foram desenvolvidos por servidores da própria Secretaria, sob a
orientação dos agentes de segurança e defesa civil. Dessa forma, o sistema foi
idealizado pelos próprios usuários, evitando a subutilização dos mesmos
devido à não aceitação pelos servidores, facilitando sua manutenção, e
reduzindo problemas referentes a sistemas que ‘não conversam entre si’ – ou
sem compatibilidade;



As atividades coordenadas são realizadas em torno do consenso e não de forma
impositiva;



Não houve necessidade de adaptação do modus operandi dos grandes eventos
para o trabalho ordinário;



O comprometimento do Secretário de Segurança do Estado com a integração
das instituições de segurança pública, que conta com o apoio do Governador de
Goiás na alocação de recursos em segurança, como foi para construção do
Centro;



A existência de uma unidade (Superintendência de Ações e Operações
Integradas) que é responsável pelo CICC/GO e cuja competência maior é
induzir as ações de operações integradas – colocar todo o planejamento
operacional e toda a atividade de inteligência e diagnóstico a trabalharem
paralelas e um fim comum. Apesar de respeitados os status dos dirigentes –
Comandantes-Gerais e os Diretores dos órgãos de polícia ou de polícia técnicocientífica – eles são vinculados a essa unidade.

Todos esses fatores contribuíram para que ocorressem mudanças significativas no
modo de atuação das instituições de segurança em Goiás, promovendo uma maior integração
entre elas. De acordo com um dos entrevistados:
Depois da criação do Centro, ficou mais visível, ficou mais latente, ficou
mais padronizado. Começou-se a criar doutrina e começou-se a difundir
doutrina. Não estamos ainda num nível de estar isso massificado, 100%.
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Mas em comparação a três, cinco anos atrás, já se evoluiu muito. Hoje, todos
os Comandantes de unidades responsáveis por área, quanto os Delegados
responsáveis por área, todos eles já sabem, já falam em indicadores, em
acompanhamento de indicadores, em redução, em manutenção. Já é uma
consciência das unidades de segurança pública em que um sem o outro não
consegue produzir um resultado mais eficiente (GESTOR DA SSPAP/GO,
2017).
Dessa forma, o CICC/GO foi construído em torno de um esforço prévio de trabalho
coordenado, considerando os recursos disponíveis e a necessidade de consenso entre os evolvidos.
Ainda que existam diferenças culturais a serem superadas, os motivos listados ajudam a compreender
porque o Centro de Goiás funciona de forma mais efetiva que alguns Centros construídos com
recursos da União especialmente para atender os grandes eventos.

4.3.3 O Projeto de Expansão e o Novo Sistema SIC4

O Projeto de Expansão idealizado pela SENASP durante os grandes eventos tem como
objetivo disseminar a construção dos Centros naqueles estados que não foram sede de grandes
eventos. Dentre os estados que não foram sede, Goiás construiu seu Centro utilizando a maior
parte dos recursos do Estado e o CICC de Santa Catarina foi construído com recursos da
União.
De acordo com o informado pelo Ministério da Justiça, O Projeto de Expansão dos
Centros Integrados de Comando e Controle "está em fase de reprogramação com o intuito de
se adequar à atual conjuntura econômica, também, de aprimorar a metodologia de trabalho
integrado" (JUSTICA, 2017). De acordo com o Governo Federal, pretende-se que o Projeto
seja retomado o quanto antes, porém em novo formato, mais enxuto e adaptado à realidade de
cada Estado. Isso porque a União constatou que os estados em geral não possuem recursos
suficientes para garantir a manutenção da estrutura física e dos equipamentos instalados nos
Centros construídos nos moldes dos CICCR, em especial os visuais, como o videowall. A
ideia é que os novos Centros sejam mais parecidos com os CICC Setoriais (CICCS), Locais
(CICCL) ou os CISI dos Jogos Rio 2016 do que com os CICCR. No novo modelo de
expansão, pretende-se que o Estado forneça o ambiente e a União os equipamentos. O custeio
dos estados se restringe ao fornecimento de eletricidade e de refrigeração. Esse novo modelo
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privilegiaria mais o compartilhamento de informações e conhecimento do que de imagens,
que exigem altos investimentos e custos de manutenção.
Outro suporte fornecido pela União seria a metodologia do trabalho integrado. De
acordo com o Governo Federal, a ideia é mudar o método do SICC (Sistema Integrado de
Comando e Controle) para o SIC4, que agregue ‘coordenação’ e ‘comunicação’ além do
‘comando’ e ‘controle’. A mudança no termo tem dois motivos principais: mostrar que a
comunicação e a coordenação entre as instituições são tão ou mais importantes que o
comando e o controle; e diminuir a forte inclinação das instituições de segurança pública em
utilizar termos militares que remetem a posições hierárquicas, já que a ideia é que todos se
vejam igualmente como colaboradores, sem supremacia entre instituições, nem entre entes
federativos. Sobre o assunto, um dos entrevistados argumentou:
Nas organizações militares, quando eu falo de comando e controle, significa
que haverá um comandante e o resto obedece. Só que no SICC na verdade o
que se tem é uma equipe de coordenação e não um comandante. Essa era
uma resistência que a SESGE enfrentou quando foi tratar de CICC nos
estados. Para o estado, ele estava perdendo um servidor pra trabalhar para os
outros e trabalhar com alguém que ele não reconhecia a legitimidade. [...] A
gente manteve os termos comando e controle porque é uma expressão já
conhecida e consolidada e quando a gente busca a origem desse termo a
gente chega necessariamente nas Forças Armadas e a gente tem que fazer
essa adaptação à segurança pública, em que não há subordinação de um
órgão a outro (GESTOR DA SENASP, 2017).

Percebe-se claramente que a estrutura dos CICC apenas não basta para maior
coordenação entre instituições de segurança pública. Ela necessita não apenas da existência de
equipamentos, necessita da concreta participação e engajamento das instituições presentes e
dos Governos locais.

4.4 Outros Projetos Estruturantes

Há outros projetos estruturantes que podem ser citados como legado dos grandes
eventos, além dos CICC. A União, por meio da SESGE, financiou a estruturação de salas de
aula com computadores e todo o equipamento necessário para desenvolvimento de cursos de
Ensino à Distância (EAD) e a troca de informações entre as diversas instituições. Foram
beneficiados por esses projetos, especificamente, o Governo e o Município do Rio de Janeiro.
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Essas salas de aula e auditórios construídos possibilitam que as instituições realizem ações de
capacitação dos agentes de segurança pública e de defesa civil. Segundo um dos
entrevistados:
[...] tivemos nossos projetos estruturantes que deixaram um legado que
permite que as instituições (especialmente a GM do Rio de Janeiro e a PM, a
PC do RJ) dêem continuidade com suas próprias pernas a novas ações de
capacitação. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro hoje conta com um
novo EAD, que ficou como legado dos Jogos. A Guarda Municipal, que tem
agora um auditório equipado, que tem salas de aulas equipadas para poderem
dar continuidade no seu dia a dia, com suas ações de capacitação rotineiras
(GESTOR DE PROJETOS DA SESGE, 2017).

O maior legado dos projetos estruturantes é viabilizar a aprendizagem de forma mais
dinâmica e eficiente, auxiliando o desenvolvimento profissional, a troca de experiências e de
conhecimento, promovendo uma mudança cultural nas instituições beneficiadas.

4.5 Equipamentos
A SENASP e a SESGE adquiriram muitos equipamentos de segurança e tecnológicos
para serem utilizados nos grandes eventos, como: equipamentos para uso pessoal, como
armas e coletes, automóveis, sistema de imageamento aéreo, robôs antibombas, balões de
observação, equipamentos de inspeção eletrônica e controle de acesso a instalações,
computadores, câmeras de segurança, plataformas de observação elevada, dentre outros.
Dentre os equipamentos utilizados durante os grandes eventos, os entrevistados destacaram
aqueles que otimizaram a comunicação e possibilitaram a maior troca de informações entre as
instituições, aumentando a rapidez nas tomadas de decisão, como os equipamentos de
videoconferência.
Apenas para segurança das instalações olímpicas e paralímpicas foram empregados
cerca de R$ 350,00 milhões, com investimentos de mais R$ 40 milhões em equipamentos de
controle de acesso (SESGE, 2017). Ao final dos Jogos 2016, grande parte dos equipamentos
foram doados aos estados. Os equipamentos de controle de acesso, por exemplo, foram
doados ao sistema penitenciário do Distrito Federal e dos 26 estados do país (SESGE, 2017).
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O maior problema decorrente da doação desses bens para outras unidades federativas é
que, apesar das instituições terem sido capacitadas pela SESGE para operar os equipamentos,
nem sempre os estados são capazes de custear suas manutenções, o que faz com que alguns
deles acabem sendo subutilizados, como ocorreu com os balões de observação no Rio de
Janeiro. Além dos custos de manutenção, os equipamentos inevitavelmente tornam-se
obsoletos com o tempo, limitando-os como legado no longo prazo.
Finalmente, cabe observar que há grande interesse da iniciativa privada na venda de
soluções tecnológicas de alto custo na área de segurança pública, que pode ter influenciado a
configuração da segurança dos grandes eventos nos moldes utilizados nos países centrais, já
que os CICC exigem uma complexa estrutura tecnológica para funcionar. Cardoso (2016)
realiza uma análise mais profunda sobre a influência da indústria de tecnologia na segurança
pública, em especial nos grandes eventos no Brasil.

4.6 Aprendizado

O aprendizado adquirido pelos profissionais de segurança é um legado intangível
obtido por meio de cursos de capacitação ou das experiências adquiridas durante os eventos.
Foram promovidas mais de cem mil capacitações que prepararam os agentes de
segurança, das três esferas federativas, para atuar frente a novos conceitos, novas tecnologias
e novos desafios que seriam experimentados com os grandes eventos. Esses projetos de
capacitação foram construídos de forma conjunta, de acordo com as necessidades
diagnosticadas pela SESGE para segurança dos grandes eventos e das demandas de
capacitação das instituições participantes.
Para a Copa do Mundo 2014, a meta de vagas ofertadas para capacitação era de trinta
mil. Devido a problemas de planejamento no primeiro grande evento, a SESGE não
conseguiu cumprir sua meta, alcançando 21.432 vagas ofertadas (SESGE, 2015). Já para os
Jogos 2016, a SESGE alcançou mais de três vezes a meta estabelecida. As ações de
capacitação promovidas pela SESGE resultaram, ao longo dos anos de 2015 e 2016, na oferta
de 94.780 vagas, divididas em 566 turmas, num variado espectro de ações de capacitação.
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Os cursos abrangeram desde o estudo de línguas e direitos humanos até técnicas para
análise comportamental e para utilização de equipamentos de alta tecnologia. Um Projeto de
Cooperação Internacional viabilizou ações de capacitação, como prevenção de terrorismo por
exemplo, promovidas por embaixadas de países parceiros, proporcionando a transferência de
conhecimento para profissionais brasileiros envolvidos na segurança dos grandes eventos
(SESGE, 2015).
A vantagem do investimento em qualificação profissional é que, em geral,
profissionais capacitados atendem melhor à sociedade e podem ser multiplicadores do
conhecimento adquirido em seus estados. O Projeto Legado desenvolvido pela SESGE em
2016 previa, como uma das ações, a disponibilização dos materiais de estudo dos cursos, além
da promoção, por meio da nova SENASP, da disseminação, nos estados, do conhecimento
adquirido por meio das capacitações durante os grandes eventos. A intenção era destacar
representantes das diversas instituições participantes para atuarem como multiplicadores de
aprendizagem em seus estados. Porém, o Projeto não teve continuidade devido às diversas
mudanças políticas ocorridas no Governo Federal, prejudicando a continuidade desse legado.
Sobre a importância da capacitação profissional, um dos entrevistados comentou:
Pela dificuldade em si, eu tenho como maior legado a consciência do
material humano das instituições, de que a integração é o caminho a ser
seguido. Porque construir centros, comprar viaturas, comprar câmeras... isso
tudo o dinheiro compra. Mas de nada adianta investir muito se você não
capacitar as pessoas, se você não as leva a enxergar que esse é o melhor
caminho. Então eu vejo como grande legado, o investimento que foi feito
nos profissionais envolvidos. A capacitação desse profissional envolvido. E
isso envolve uma série de capacitações: não só aquelas que levam a concluir
que a integração é o melhor caminho, mas um curso, por exemplo, que ele
empregue melhor a arma ou seus equipamentos de trabalho (GESTOR DA
SESEG/RJ, 2017).

Além de milhares de capacitações, o período dos grandes eventos foi uma experiência
intensa a todas as instituições de segurança, porque o país não tinha, até então, tradição de
realizar grandes eventos internacionais. Os grandes eventos impactaram toda a nação,
atingindo também aqueles estados que não foram sede da Copa ou dos Jogos. Em algum grau,
a maioria das instituições de segurança pública do país se envolveu nessa nova cultura de
coordenação de esforços na qual o país estava inserido. Os dados apresentados a seguir
ajudam a compreender a dimensão e abrangência dos eventos em termos de segurança
pública:
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Copa do Mundo FIFA 2014: o período operacional da Copa 2014, entre 23 de
maio a 18 de julho de 2014, compreendeu 57 dias de atividades e 549 horas de
turnos de serviço, abrangendo doze unidades federativas. Para executar as
ações previstas, os órgãos empregaram 117.114 servidores, sendo 11.601 dos
órgãos federais, 101.094 dos órgãos estaduais e 4.419 dos órgãos municipais
(SESGE, 2015)



Operação Tocha Olímpica: a operação da tocha olímpica teve âmbito nacional,
percorreu todas as 27 unidades federativas do país, e envolveu um grande
planejamento exigindo ações coordenadas das diversas instituições de
segurança e defesa civil da União, estados e dos municípios. O percurso
contemplou mais de 330 municípios por todo o território nacional, no total de
95 dias, com 11.938 condutores, inaugurando a operação de segurança dos
Jogos Rio 2016 (SESGE, 2017).



Eventos-Teste para os Jogos Rio 2016: como parte das atividades
preparatórias para os Jogos Rio 2016, foi realizada a ativação do Sistema
Integrado de Comando e Controle (SICC), juntamente com os respectivos
Centros Integrados de Comando e Controle Regionais, para os Eventos-Teste
de remo, hipismo, saltos ornamentais, ginástica olímpica, e atletismo
paralímpico, que teve como objetivo avaliar e adequar a capacidade operativa
das instituições de segurança pública envolvidas no evento esportivo.



Jogos Rio 2016: a operação de segurança dos Jogos Rio 2016 compreendeu 79
dias de atividades, entre 05 de julho e 20 de setembro de 2016. Foram
monitorados 482 eventos, dos quais decorreram a execução de 2.213 atividades
de segurança, respeitadas as atribuições, peculiaridades, os protocolos e as
doutrinas operacionais locais. Em termos operacionais, foram realizadas 2.601
escoltas, 4.836 vistorias antibombas, 86 ações de segurança de chefes de
Estado. Foram empregados 55.737 servidores, sendo 13.272 dos órgãos
federais, 37.655 dos órgãos estaduais e 4.810 dos órgãos municipais (SESGE,
2017).

Considerando a grande quantidade de profissionais de segurança envolvidos e as
várias experiências adquiridas, a SESGE promoveu Seminários de Boas Práticas, por meio
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dos quais as diversas instituições de segurança e defesa civil de diferentes unidades
federativas compartilharam as melhores práticas desenvolvidas durante os grandes eventos.
As instituições trocaram informações sobre experiências bem-sucedidas em suas
organizações, que poderiam ser aplicadas por outras instituições para aumentar a integração, a
eficiência e a efetividade das suas ações.
Portanto, todo o aprendizado adquirido durante os grandes eventos, seja por meio de
capacitações, pelas experiências vividas ou por meio do compartilhamento de melhores
práticas, constituem um legado intangível dos grandes eventos para a segurança pública.

4.7 Aproximação entre Instituições

Os cursos e seminários frequentados e a experiência vivenciada durante os grandes
eventos criaram um ambiente propício para a redução de algumas barreiras culturais
existentes entre algumas instituições, aproximando profissionais de segurança, que passaram a
estabelecer uma rede de contatos para compartilhamento de informações.
Na área de Inteligência, essa aproximação propiciou a troca de informações, facilitada
por meio da criação do Conselho de Inteligência de Segurança Pública presidido pela SESGE,
que contou com a participação dos chefes das unidades de inteligência dos principais órgãos
de segurança pública da esfera federal, estadual e municipal (SESGE, 2017).
Outra aproximação importante ocorreu entre os profissionais de segurança pública e a
Academia.

A SESGE, por exemplo, por meio de sua Coordenação-Geral de Ensino,

desenvolveu junto à Universidade Federal Fluminense (UFF) um programa de capacitação da
Polícia Militar do Rio de Janeiro. Essa aproximação contribuiu para que a teoria fosse mais
adequada à prática durante as capacitações. Por outro lado, os profissionais capacitados, ao
compartilharem suas experiências, também contribuíram para o desenvolvimento teórico da
Universidade. Mesmo após o fim dos grandes eventos, a PM do Rio continuou a oferecer
cursos de capacitação com auxílio da UFF, independente da mediação da SESGE. Outro
exemplo dessa aproximação é a SESGE/RJ, que passou a oferecer cursos para os profissionais
de segurança junto à Academia, após o Jogos 2016. Assim como ocorria na SESGE, esses
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projetos de capacitação têm sido construídos de forma conjunta, de acordo com as demandas
das instituições.
Essa aproximação do meio acadêmico à prática promove não apenas o
desenvolvimento teórico na área de segurança pública, como também no aperfeiçoamento dos
profissionais de segurança. E essa troca de conhecimento e o aprendizado viabilizado por
meio dessa aproximação entre profissionais e a Academia é um dos passos para a mudança da
segurança pública brasileira. Segundo um dos entrevistados:
Eu não acredito num processo de mudança da segurança sem ser num
processo de capacitação, educação, e de prevenção. [...] então se a gente
conseguir essa efetiva integração, e agora sob a perspectiva do estado, num
ambiente acadêmico e de treinamento, e a gente mostrar que a construção
disso, isso é um legado das olimpíadas. A gente conseguiu fazer a
capacitação focada na operação. [...] quando a gente consegue aproximar
esses estudos teóricos, essas discussões teóricas, pro dia a dia prático, e o
operacional vê resultados a partir das alterações de conhecimentos teóricos,
você integra a educação e a capacitação à operação. E isso eu acho que é o
que traz resultados definitivos e a atuação do policial na ponta no dia a dia.
Eu só acredito em mudança sendo mudança estrutural e sendo mudança
nesse sentido. (GESTORA DA SESEG/RJ, 2017).

4.8 O Modelo de Gestão Participativa

A gestão participativa pode ser entendida como um conjunto de princípios, condições
organizacionais e comportamentos gerenciais que incentivam a participação e envolvimento
dos colaboradores na tomada de decisão e no processo de administrar. É um modelo de gestão
que motiva os colaboradores, pois eles passam a se sentir co-responsáveis pelos resultados
alcançados pela instituição. A participação dos colaboradores no processo decisório legitima
as decisões tomadas, reduzindo a resistência para a execução do que foi proposto. Também
viabiliza a troca de informações e experiências entre os participantes, promovendo uma
decisão mais acertada e adequada à realidade.
Esse foi o modelo de gestão proposto pela SESGE, especialmente nos Jogos Rio 2016,
para a realização dos seus projetos. Os projetos foram construídos com a participação de
diversas instituições de segurança e defesa civil, provenientes de diferentes unidades
federativas e por isso contavam com o verdadeiro compromisso dos colaboradores para o
alcance do objetivo final.

Um exemplo desse modelo foi a construção de projetos de
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capacitação, de maneira conjunta, com a participação dos servidores das instituições
impactadas, como a PM, a PC, a PF, a PRF e a Guarda Municipal. Cada instituição indicou
representantes para atuarem dentro da SESGE, de forma integrada, colaborando para a
construção dos projetos com base em diagnósticos realizados em conjunto. Conforme um dos
entrevistados:
Diferentemente de estarem só compondo um grupo de trabalho, essas
pessoas assumiram responsabilidade compartilhada entre a instituição
federal e as instituições locais. Acho que foi um modelo muito interessante e
que deu certo e que foi fundamental para que alcançássemos resultados
muito mais expressivos nas Olimpíadas que na Copa (GESTOR DA SESGE,
2017).

Outro exemplo de gestão participativa foi a criação das Comissões Estaduais de
Segurança Pública para Grandes Eventos – COESGEs, que funcionaram na Copa e nos Jogos.
Essas Comissões eram colegiados formados com o auxílio da SESGE, composto por órgãos
de segurança pública ou afins dos diferentes entes federativos, a fim de viabilizar o
planejamento e as operações coordenadas para os grandes eventos. Os estados e o DF
elaboraram seus Planos e Protocolos Integrados no âmbito das COESGEs e da CODISGE –
Comissão Distrital de Segurança para os Grandes Eventos. Esses documentos orientaram as
ações de segurança estabelecendo as responsabilidades de cada instituição.
As Comissões eram criadas por meio de Portaria e cada uma possuía um rol de
oficinas temáticas responsáveis por elaborar o planejamento integrado referente ao respectivo
tema, como por exemplo: segurança de dignitários, segurança aeroportuária, imigração,
segurança nas vias públicas, mobilidade, inteligência, etc. Havia três formas de uma
instituição participar da oficina. Na primeira forma, a originária, a SESGE identificava os
órgãos que tinham afinidade ao tema de determinada oficina e solicitava que a instituição
indicasse um representante para participar. Por exemplo, a SESGE identificava que a PM
deveria participar da oficina de inteligência. Então solicitava que a instituição enviasse um
representante e um substituto para participar da oficina, junto com representantes de outras
instituições afetas ao tema. Outra forma de uma instituição passar a participar da oficina era
por meio de solicitação da própria instituição que acreditava estar relacionada ao tema, apesar
de não ter sido convidada originariamente pela SESGE. Essa solicitação era submetida à
votação da Comissão, que geralmente deferia o pedido. Na terceira e última forma, membros
da Comissão ou da oficina sugeriam a participação de instituição que não havia sido
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convidada pela SESGE, nem havia solicitado sua participação. Nesse caso, a sugestão
também era submetida à votação do Colegiado.
O modelo participativo do trabalho das Comissões trouxe como vantagens: a
elaboração dos Planos e Protocolos Integrados de Segurança Pública baseada na realidade de
cada cidade-sede, já que os colegiados eram formados por membros das diversas instituições
federais, estaduais/distritais e municipais; a consolidação do relacionamento inter-agências; o
fortalecimento do processo de cooperação entre os participantes; a definição clara e em
consenso de papéis de cada instituição nas operações de segurança; a otimização de recursos
disponíveis; a execução integrada dos planejamentos operacionais construídos.
Portanto, pode ser considerado legado dos grandes eventos, a experiência da gestão
participativa, do aprendizado do trabalho em conjunto, da sensação de pertencimento e da
compreensão dos benefícios desse modelo para alcance da tão almejada integração. De acordo
com um dos entrevistados:
Nós temos que somar esforços desses profissionais e produzir um produto
melhor. Acho que se a gente atuar separado, não funciona mais. Não
funcionava, aliás. O fato era esse. Nós não teríamos condições de enfrentar
os grandes eventos do modo que se trabalhava. Então esse foi o grande
legado (GESTOR DA SESEG/RJ, 2017).

4.9 Imagem do País no Exterior

De acordo com o Relatório de Gestão da SESGE, o resultado da Operação de
Segurança do Jogos Rio 2016 foi refletido pela opinião pública. Pesquisas feitas pelo
Ministério do Turismo mostraram que 88,4% dos visitantes internacionais e 87,1% dos
nacionais aprovaram a segurança durante os Jogos Olímpicos. Pesquisa realizada pelo
Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo do Rio de Janeiro (Ipetur-RJ) e pela Fundação
Cesgranrio constatou que 90% dos turistas de outros países avaliaram a segurança do Jogos
entre “boa” e “excelente” (SESGE, 2017). Segundo um dos entrevistados:
A operação se desenvolveu acho que bastante a contento. Tanto é que o caos
que a imprensa pregava sobre a Copa do Mundo antes do evento, e o sucesso
que foi pregado ou foi demonstrado após a Copa do Mundo revela isso sem
precisar entrar muito em detalhes. Tanto é que, após a Copa do Mundo, a
gente teve pesquisas revelando que o item mais bem avaliado. Minto, o
segundo item mais bem avaliado foi a segurança pública. O primeiro foi a
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receptividade do povo brasileiro, mas pra essa ninguém ganha, né?
(GESTOR DE OPERAÇÕES DA SESGE, 2017).

Porém, essa imagem positiva foi ofuscada após os grandes eventos pela violência
crescente no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, cujas imagens transmitidas ao
mundo, em 2017, mostraram a cidade, seus habitantes e turistas vulneráveis à guerra entre
organizações criminosas.
Outro fator que contribuiu para a deterioração da imagem do país foi o caso de
corrupção dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, envolvendo o pagamento de propina para
favorecer a escolha do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos 2016. A operação,
chamada de Unfair Play foi um desdobramento da Lava Jato e objetivou, segundo a PF,
desmantelar um esquema criminoso envolvendo o pagamento de propina em troca da
contratação de empresas terceirizadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro.
Quanto à política externa brasileira, se entre 2003 e 2010 ela foi caracterizada pela
ambição de melhorar a imagem do Brasil diante no exterior, aumentando seu protagonismo
internacional, a partir do Governo Dilma, em 2011, houve uma mudança radical. Nos últimos
anos o país não apresentou candidatura para a vaga rotativa no Conselho de Segurança das
Nações Unidas, de forma que ficará até 2033 fora da mais alta instância da ONU. Tal fato
reduz drasticamente as possibilidades de o país alcançar um assento permanente, conforme
vinha pleiteando até 2011.
Portanto, apesar de num primeiro momento a segurança pública dos grandes eventos
ter proporcionado um legado positivo à imagem do Brasil, fatos supervenientes agravados
pelo contexto atual de crise político-econômica contribuíram para reduzir a credibilidade
internacional do país.

4.10 Gastos Públicos

Os gastos com segurança dos grandes eventos têm sido cada vez maiores, muito em
função dos atentados terroristas ocorridos no passado. Esses gastos são difíceis de serem
exatamente mensurados pois os investimentos em segurança são realizados de forma diluída,
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pulverizada em vários órgãos, podendo, portanto, aparecerem sobrepostos, tornando ainda
mais impreciso o volume dispendido (CARDOSO, 2016).
Entre os anos de 2012 e 2015, apenas a SESGE executou um orçamento de quase 1
bilhão de reais. Para a Copa do Mundo 2014, o valor total dos contratos públicos em
segurança e defesa foi de aproximadamente 1,9 bilhão de reais, fora os valores despendidos
pelos governos estaduais e municipais. Ao todo, o Governo Federal gastou mais de 4 bilhões
de reais em segurança para os Jogos Rio 201617, como: construção dos Centros Integrados de
Comando e Controle (CICC), aquisição de equipamentos de segurança – a exemplo de robôs
antibombas, automóveis equipados para funcionar como CICC móveis, balões aéreos de
observação, barreiras eletrônicas, equipamentos de proteção individual, ferramentas de
treinamento, ampliação do sistema de monitoramento, aprimoramento de comando e controle,
bem como na melhoria da estrutura das instituições de segurança e defesa civil. Esses
equipamentos foram distribuídos dentre as diversas instituições das Unidades Federativas
após o término dos grandes eventos.
É inevitável que os gastos com os grandes eventos, não só em segurança pública como
também em outras áreas como infraestrutura e transporte, tenham contribuído para o aumento
dos gastos públicos. No Rio de Janeiro, o impacto foi ainda maior por ter sediado os Jogos
Rio 2016, tendo sua crise financeira sido intensificada pelos casos de corrupção envolvendo o
Governo do Estado.

17 No Brasil estima-se em gastos superiores a R$ 1,2 bilhão realizados pelos Ministérios da Justiça e Defesa, além de R$ 2,9
bilhões transferidos pelo Governo Federal ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para gastos em segurança pública. Esses
dados não incluem os gastos realizados com recursos dos governos estaduais e municipais na área de segurança.
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5 NOTAS FINAIS

Inserida numa política externa ativa que, a partir dos anos 2000, passou a buscar maior
protagonismo internacional para o país, a decisão de sediar grandes eventos acabou
propagando uma solução para segurança trazida de países centrais, inspirada nos moldes do
enfrentamento às ameaças terroristas18. O discurso que legitimou tal processo foi o de
promover a integração entre as instituições de segurança pública, apontada pelo Governo
Federal como o maior legado dos grandes eventos.
Na busca pela integração das instituições de segurança pública, o Brasil tomou como
modelo de inovação a forma de gestão da segurança interna existente nos Estados Unidos e
em países europeus, representada pelos Centros Integrados de Comando e Controle. Sob a
égide desse processo de isomorfismo institucional, vários fatores podem ser considerados
relevantes: a necessidade de resposta a um ambiente de incerteza gerado por um contexto de
instabilidade político-econômica brasileira intensificada na segunda década deste século; o
anseio do governo em legitimar suas ações frente às demandas internacionais e à própria
população; problemas de planejamento no Brasil, que geram um ambiente de improviso,
onde é mais fácil reproduzir soluções de outras organizações do que enfrentar um processo
decisório racional e analítico, onde as soluções são elaboradas a partir de uma definição clara
do problema; a maior predisposição das nações periféricas ao isomorfismo, já que tendem a
tomar como modelo outras nações que percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas.
A construção dos CICC em diversos estados brasileiros, o desenvolvimento de uma
metodologia de planejamento para ações integradas, além da construção das salas de EaD, os
equipamentos e os aprendizados adquiridos, a aproximação entre as diversas instituições –
inclusive da Academia – e o modelo de gestão participativa desenvolvido durante os
megaeventos, podem ser considerados legados dos grandes eventos na área de segurança
pública.

18 O ápice desse processo se deu com a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei n o 13.260/2016, apelidada de Lei
Antiterrorismo (BRASIL-Q, 2016). Resultado de pressões internacionais, a Lei disciplinou o terrorismo, além de tratar de
disposições investigatórias e processuais e reformular o conceito de organização terrorista no Brasil. A análise dos possíveis
desdobramentos dessa Lei, apesar de também fazer parte do legado dos grandes eventos na área de segurança, foge ao escopo
deste trabalho.
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Porém, se faz necessário levantar várias considerações a respeito das limitações desse
legado:


O modelo implementado no Brasil representado pelos CICC precisa ser
nacionalizado, ou seja, adaptado à realidade brasileira, cuja maior ameaça
ainda é o crime organizado e não o terrorismo;



A metodologia de planejamento para ações integradas, desenvolvida e
aprendida durante a Copa e os Jogos, enfrenta resistências por parte dos
profissionais de segurança pública que não participaram dos grandes eventos.
Isso é agravado pelo fato de não ter sido colocado em prática um Projeto da
SESGE que previa a transferência e disseminação desse conhecimento após o
fim dos Jogos. Tais fatores contribuem para a perda desse legado
extremamente importante para a promoção da integração das instituições.



Bens materiais tornam-se obsoletos com o tempo e alguns apresentam altos
custos de manutenção.



O aprendizado adquirido deve ser sempre atualizado para que os profissionais
possam fazer frente às constantes mudanças no cenário atual.



O modelo de gestão participativa deve dar acesso não só às diversas
instituições de segurança pública, como também à sociedade, especialmente no
que se refere à construção da Política Nacional de Segurança Pública e à
disponibilização de ferramentas de accountability.

Ou seja, a falta de continuidade, manutenção, adaptação e ampliação do trabalho
realizado durante os grandes eventos compromete o legado alcançado na segurança pública.
Além de ser importante considerar as limitações dos legados, deve-se observar os diversos
obstáculos que afetam a coordenação intra e interinstitucional, intra e interfederativa das
políticas de segurança pública no Brasil, dificultando a integração entre instituições e a
efetividade das políticas.
Obstáculos para a efetividade de políticas de segurança pública podem ser encontrados
no processo de formulação e implementação das mesmas. Políticas públicas precisam ser
pensadas de forma transversal, considerando questões sociais e econômicas, e basear-se em
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diagnósticos, que por sua vez precisam se fundamentar em indicadores que reflitam a
realidade do local que sofrerá a intervenção. Para a construção desses indicadores, são
utilizados dados fornecidos pelo poder local. Por exemplo, para a construção da taxa de
homicídios no Brasil, baseia-se no registro das ocorrências existentes em cada município.
Portanto, não há como desconsiderar estados e municípios na formulação de uma política
nacional. Quanto mais centralizada a formulação da política, mais distante ela é da realidade,
ou seja, a solução se desconecta do problema. O mesmo ocorre quanto à implementação da
política. A abordagem top-down desconsidera o impacto das ações dos implementadores do
produto da política. Porém, quanto mais centralizada a decisão sobre a política, mais distante
ela se torna para os executores, de forma que os mesmos acabam por executar determinadas
ações, que nem sempre correspondem ao que foi planejado, para solucionar problemas
cotidianos. Cabe ainda ressaltar a importância da participação social na busca de soluções
conjuntas e aceitáveis para a sociedade, não apenas no processo de formulação, como também
na fase de implementação e controle das políticas19.
Também é obstáculo a ser enfrentado no Brasil o entendimento equivocado de que a
segurança pública é responsabilidade exclusiva do ‘Estado’ como unidade federativa e não do
Estado-nação, o que distancia a União de suas responsabilidades, onerando os estados para
busca de solução de problemas relacionados ao tema20. De acordo com Cerqueira et al.
(2017), essa visão do papel do Governo Federal – como indutor das políticas aos entes
federativos e promotor do intercâmbio de tecnologia, conhecimento e capacitação, tanto no
19Após os grandes eventos, o Ministério da Justiça focou na elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública,
que foi anunciado em janeiro de 2017. Entre 5 de dezembro de 2017 e 4 de janeiro de 2018, o Ministério da Justiça
disponibilizou em seu sítio, sem grande divulgação midiática, uma Consulta Pública à Minuta da Política Nacional de
Segurança Pública. A Minuta da Norma contém doze artigos que estabelecem, entre outros: princípios, diretrizes e objetivos
da segurança pública; prevê os Conselhos de Segurança Pública; e o Sistema Nacional de Segurança Pública. A proposta do
Plano visa a integração, coordenação e cooperação entre governo federal, estados e sociedade e contém avanços ao prever a
Conselhos como órgão consultivo. Apesar de ter declarado que sua elaboração contou com participação de governadores,
deputados e prefeitos, a participação dos executores do Plano e da sociedade restringiram-se a sugestões ao documento
pronto, disponibilizado durante períodos de recessos de final de ano, o que pode ter reduzido ainda mais a participação
popular à construção da política.
20 O art. 144 da Constituição Federal trata da responsabilidade sobre a segurança pública. Os incisos I a III, que se
referem a órgãos de segurança federais, permite-nos dizer que o art. 144 considera Estado como estado-nação e não como
ente federativo.
Art. 144. 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: I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de
bombeiros militares (BRASIL-V, 1988).
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que concerne ao treinamento das polícias como em termos de modelos de gestão de segurança
pública – na Política Nacional de Segurança Pública (PNSP) não é consensual no aparelho de
Estado e veio sofrendo avanços e retrocessos desde a criação da SENASP, em 1997. Sobre
esse ponto, Sá e Silva pontuou os esforços do Ministério da Justiça (MJ) e, em particular, da
SENASP, em 2011, para formular um Plano Nacional de Prevenção e Redução de
Homicídios, o qual apresentava avanços quanto ao papel do Governo Federal na política de
segurança pública (CERQUEIRA, SÁ E SILVA, et al., 2017).
Tais iniciativas foram, contudo, frustradas por relutância da própria
presidenta Dilma Rousseff, para quem a segurança pública era matéria
essencialmente estadual, devendo a União entrar apenas de maneira
subsidiária e em casos como "crime organizado", "uso de drogas" e "grandes
eventos". Para acomodar essa visão, o MJ e, em particular, a SENASP
formularam o Plano "Brasil Mais Seguro" e a Operação "Brasil Integrado",
que nem de longe foram capazes de gerar a inovação necessária à
conformação de uma PNSP mais robusta (CERQUEIRA, SÁ E SILVA, et
al., 2017, p. 6).

Tal papel de coordenação, trabalho de inteligência e de capacitação acabou sendo
desempenhado pela SESGE, com foco apenas nos grandes eventos. Porém, após os Jogos, A
SENASP não foi capaz de se (re)apropriar do papel coordenador e, assim, a União distanciouse novamente, deixando aos estados a maior responsabilidade no combate à violência. Esse
distanciamento da União provocou a descontinuidade das ações, ameaçando a consolidação
dos resultados alcançados, como: a gestão participativa, o planejamento integrado, o sistema
de informação e inteligência policial, cursos de capacitação e treinamento dos agentes de
segurança. Para que a Política de Segurança Pública seja mais efetiva, é necessário que o
Governo Federal assuma novamente seu papel, sua responsabilidade compartilhada com
estados e municípios, na segurança pública do país. Enviar aos estados a Força Nacional ou
as Forças Armadas, como a União fez em alguns casos nos últimos anos para gerenciar crises
de segurança, faz parte de ações pontuais, que não geram resultados estruturantes nem efeitos
de longo prazo.
Constitui ainda obstáculo à continuidade às ações de segurança pública, o contexto
político e econômico instável do país. Quanto ao aspecto econômico, o legado dos grandes
eventos foi impactado pela crise financeira no Brasil, especialmente em meados de 2014. A
crise econômica paralisou o Projeto de Expansão dos CICC, no âmbito da SENASP, que
previa a implantação de um Sistema Nacional Integrado de Segurança Pública, por meio da
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transferência de recursos federais aos estados. Ademais, não basta que o Governo Federal
financie ou adquira bens para serem repassados aos estados. Estes precisam ser capazes de
arcar com a manutenção daquilo que foi construído ou adquirido. Assim como para a
implementação de um Sistema Nacional, os equipamentos herdados pelos estados após os
grandes eventos também exigem manutenção. Sem recursos para tanto, os bens adquiridos
acabam tornando-se elefantes brancos, sujeitos à depreciação. Portanto, antes que a União
patrocine qualquer projeto que envolva recursos municipais – durante ou após o projeto – é
necessário que haja um planejamento prévio que inclua um estudo de viabilidade, a fim de
verificar a capacidade do beneficiário em garantir a manutenção daquilo em que se está
investindo. Por outro lado, a crise pode também ser vista como catalisadora da integração
entre as instituições de segurança pública. A necessidade de otimização de recursos pode
contribuir para que as instituições se unam na busca de soluções para seus problemas. Assim
como a crise institucional causada pelo ataque de 11 de setembro foi um fator determinante
para a maior integração das agências de segurança nos Estados Unidos, a crise do Estado do
Rio, por exemplo, tem aberto as instituições ao diálogo, à negociação, à cessão, ao
planejamento, enfim, ao trabalho em conjunto das instituições de segurança pública.
A instabilidade política e as disputas por poder – acentuadas pelo impeachment da
presidente Dilma, escândalos de corrupção e pela crise econômica brasileira – acaba levando
a uma alternância de poder no comando dos Ministérios, que impacta o planejamento de
longo prazo, já que cada novo comando deseja deixar sua ‘marca’ no Governo, negando o que
já foi realizado e lançando um novo Plano. No caso da política de segurança pública, a
instabilidade política acabou de vez com o debate sobre o Pacto Nacional de Prevenção e
Redução de Homicídios, cujos princípios foram debatidos com vários especialistas, em 2015,
sob mediação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao Ministério da Justiça. As
aspirações pela adoção de respostas consistentes ao complexo problema da violência no país
foram frustradas por diversas razões – em especial a resistência da própria SENASP – e
sepultadas em 2016 com a troca de governo (CERQUEIRA, SÁ E SILVA, et al., 2017).
Dessa forma, as trocas de comando no Ministério da Justiça e na SENASP após o
impeachment em 2016 interferiram sobremaneira na transição do modelo de integração
desenvolvido na SESGE para a SENASP. Desprezando grande parte do trabalho que havia
sido feito, o novo Governo tomou a SESGE como símbolo da gestão anterior – acentuado
pelo fato do Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos ter permanecido o
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mesmo, pois havia grande risco em promover uma mudança no mais alto comando da
segurança dos grandes eventos em meio aos Jogos Olímpicos 2016 – e tratou de aguardar a
extinção da Secretaria sem preocupar-se com a troca de bastão que estava sendo feita. O
Projeto Legado, por exemplo, desenvolvido pela SESGE para transferência e disseminação do
conhecimento adquirido nos grandes eventos para as instituições de segurança pública foi
arquivado. A proposta de reestruturação da SENASP voltada para um novo modelo de gestão
da segurança pública foi pouco aproveitada, apesar de ter sinalizado algumas mudanças como
a estruturação de um Departamento de Inteligência e outro de Operações, voltado
principalmente para o Projeto de Expansão dos CICC. Porém, o ambiente instável dentro da
própria SENASP dificulta a consolidação de seu papel de indutora da Política Nacional de
Segurança Pública e consolidadora de um novo modelo de gestão integrada.
Com o fim da SESGE, esperava-se que a SENASP assumisse a responsabilidade pela
continuidade da coordenação da segurança pública brasileira, conforme previsto no Decreto
no 9.150/2017 (BRASIL-U, 2017). Porém a instabilidade político-econômica do país
prejudicou a transição para a SENASP das ações que tinham sido desenvolvidas na SESGE
tornando-se obstáculos à continuidade da implantação de um novo modelo de segurança.
Alterações frequentes no alto comando da SENASP e do Ministério da Justiça além de
resistências a mudanças por parte de servidores da Secretaria, foram apontadas como fatores
que dificultaram a transição, para a SENASP, dos trabalhos e avanços alcançados durante os
grandes eventos. A consequência disso é que o trabalho de articulação e coordenação foi
interrompido, prejudicando a continuidade desse modelo integrador. Assim, a SENASP tende
a permanecer funcionando como um “balcão de atendimento” aos estados, uma espécie de
almoxarifado utilizado para fornecimento de materiais de reposição, caso não ocorram
mudanças no modo de atuação da Secretaria. O aproveitamento de alguns servidores,
especialmente da área de inteligência e de operações, pode contribuir para a continuidade de
algumas ações, caso os mesmos consigam ajudar a disseminar na SENASP uma nova cultura
relativa ao papel do Governo Federal na segurança pública: de indutor, coordenador,
catalisador, capacitador. Porém, experiências mostraram que a SENASP falhou em incorporar
esse novo modelo de gestão de segurança pública. Durante operações do Enem e das eleições,
por exemplo, a SENASP procurou o auxílio da SESGE para articular junto aos estados e
coordenar as operações de segurança em âmbito nacional, mostrando que ela não foi capaz de
assumir esse papel. Além de não ter absorvido da SESGE a metodologia de integração, a
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SENASP sofre com problemas de coordenação dentro da própria Secretaria, que acabam
prejudicando ainda mais a assunção de seu papel. Uma Secretaria incapaz de promover a
coordenação interna, certamente enfrentará muita dificuldade em coordenar instituições em
âmbito nacional.
Para evitar a descontinuidade do modelo de integração conquistado nos grandes
eventos, a União precisa assumir esse papel novamente. Porém, o que se observa é que a
própria SENASP é afetada pelo contexto político instável do país, por resistência a mudanças
por parte de seu pessoal, e problemas de coordenação dentro da Secretaria, que acabam
desviando o papel da SENASP como condutora das políticas de segurança pública. Portanto,
cabe agora à SENASP apropriar-se novamente desse papel, pactuando com as diversas
unidades federativas metas para alcance de um grande objetivo em comum: a prestação de um
serviço de segurança de qualidade à sociedade. O compartilhamento de um objetivo comum
entre as instituições de segurança envolvidas nos grandes eventos (garantir o sucesso da
segurança dos grandes eventos) pode ter sido fundamental ao alcance da coordenação dos
entes envolvidos. Esse objetivo foi bastante claro durante os grandes eventos, de forma que
promoveu uma sinergia entre os colaboradores no sentido de desenvolver suas atividades de
forma cooperada. O esforço coletivo para o alcance dos resultados almejados superou
sentimentos de disputas e competição, promovendo um ambiente propício para a integração
das instituições. Sobre o assunto, Renato Sérgio de Lima (CERQUEIRA, SÁ E SILVA, et al.,
2017, p. 7) relaciona os “mecanismos de gestão que possibilitem a integração das agências
estatais em torno de objetivos comuns e metas a serem perseguidas” como um dos pilares
presentes em experiências – internacionais e nacionais – bem sucedidas que conseguiram
reduzir de forma substancial e duradoura a criminalidade violenta. Outro pilar citado pelo
autor, acaba sendo requisito para o estabelecimento de metas em comum: a articulação e
pactuação política entre o governo e vários atores sociais. Portanto, um papel primordial da
SENASP deveria ser a articulação com os demais entes, algo que foi bem desempenhado
durante os grandes eventos, ou porque houve uma unidade na SESGE responsável exclusiva
por esse trabalho, ou porque os outros entes – estados e municípios – estavam dispostos a
trabalhar em conjunto.
Problemas de continuidade das ações de segurança também são causados pela visão de
que o planejamento é mais um encargo, que sobrecarrega os servidores e atrapalha a execução
de atividades ordinárias e urgentes. Um dos motivos dessa visão apontado pelos entrevistados
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é o excesso de formalismo, que gera a necessidade de documentar e registrar todos as
comunicações e atos de um processo, causando lentidão e ineficiência. Além disso, é comum
no Brasil que se tente aplicar técnicas de gestão que são até resguardadas pela literatura, mas
que muitas vezes não são adequadas ao ambiente ao qual se deseja aplicá-las, nem às
condições na qual o ambiente se encontra. O resultado disso, é frustração e resistência dos
servidores por terem despendido muito tempo e esforço para a realização de um plano que,
além de não apresentar resultados efetivos, prejudica as atividades do dia a dia. Outro fator
que pode contribuir para a visão do planejamento como obstáculo é o contingenciamento de
recursos, que prejudica a execução das metas estabelecidas. Nos anos 2015 a 2017 esse
contingenciamento de recursos públicos foi ainda maior. Mais grave que impedir a execução
de projetos planejados, a crise financeira de alguns estados, como Rio de Janeiro e Rio
Grande do Norte, impediu o pagamento dos salários de policiais, considerados despesas
obrigatórias. Tais instabilidades institucionais constituem grandes obstáculos à execução das
atribuições das instituições de segurança pública, que são compelidas a gerir crises, deixando
o planejamento em último plano.
O problema da falta de planejamento é que os recursos acabam sendo empregados de
forma ineficiente e as atividades são realizadas de forma caótica, sem produzir um resultado
ótimo, gerando ainda mais incêndios a serem apagados. A necessidade constante de gerenciar
crises consome grande parte do tempo e acaba por prejudicar ainda mais a elaboração e
execução do planejamento. E essa é a realidade de grande parte das instituições de segurança
pública e que acabam dificultando a realização de um Plano Integrado de Segurança Pública.
Para os grandes eventos, a SESGE desenvolveu e conseguiu implementar uma
metodologia de planejamento integrado, que é fundamental para o sucesso de uma operação
coordenada. A participação das instituições no processo de planejamento das ações fez com
que houvesse uma sensação de pertencimento, estimulando os envolvidos a trabalharem
integrados para realização do plano que haviam construído juntos. O modelo participativo foi
viabilizado por meio das Comissões Estaduais e Distrital (COESGE e CODISGE), que
funcionavam conforme descrito anteriormente no item ‘Modelo de Gestão Participativa’. O
modelo das Comissões, aprimorado e coordenado pela SESGE, garantiu que o planejamento
fosse realizado dentro da realidade das instituições participantes, conforme suas competências
e recursos disponíveis, de forma que cada uma cumprisse seu papel de melhor forma para o
alcance dos objetivos traçados.
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As diferentes realidades de cada ente estão nos aspectos culturais, econômicos,
sociais, entre outros, e constituem imenso desafio à implementação de políticas públicas
nacionais. Essas particularidades são refletidas na forma como cada Estado estrutura suas
instituições de segurança pública e defesa civil. Por exemplo, existem estados, como São
Paulo, que o Corpo de Bombeiros integra a Polícia Militar. Em outros estados, o Corpo de
Bombeiros possui mesmo status institucional que a PM, mas integra a Secretaria de
Segurança Pública. Já no DF, o Corpo de Bombeiros e PM possuem o mesmo status que a
Secretaria de Segurança Pública. No Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros integra a
Secretaria de Defesa Civil e não a Secretaria de Segurança Pública. Essas diferenças
estruturais e hierárquicas influenciam no modelo de integração das instituições. Além disso,
as grandes diferenças econômicas existentes entre os estados brasileiros são refletidas nas
instituições de segurança pública, que podem apresentar-se mais ou menos equipadas ou
capacitadas dependendo do estado em que atuam. Durante os grandes eventos, a SESGE teve
como desafio adaptar o modelo de gestão integrada à realidade de cada Estado. E esse desafio
permanece após os grandes eventos. As peculiaridades de cada estado, não apenas as relativas
à segurança, como aos fatores culturais, econômicos e sociais, devem ser considerados na
elaboração e implementação da Política Nacional de Segurança Pública.
Da mesma forma que uma política nacional de segurança deve ser construída com a
participação dos estados, para que seja elaborada conforme a realidade de cada unidade
federativa, cada estado deve também garantir a participação de suas instituições de segurança
no processo. Não basta que essas instituições trabalhem num mesmo ambiente como os
CICC. Elas devem conversar, planejar, construir metas, traçar caminhos de forma conjunta,
para que tudo seja realizado conforme as capacidades dos envolvidos e que os participantes
tenham uma sensação de pertencimento que garanta a união para a realização de um objetivo
comum. Fazer isso de forma inversa, ou seja, impondo às instituições um plano desenvolvido
sem a participação das mesmas, reduz as chances de sucesso na realização do que foi
planejado. Primeiro, porque há um deslocamento em relação à realidade de cada instituição e,
segundo, pela ausência da sensação de pertencimento, fatores que geram grande resistência
dos envolvidos no cumprimento de suas tarefas.
Diferenças culturais existentes também devem se consideradas no processo de
integração entre as instituições de segurança pública. A cultura organizacional determina
grande parte dos comportamentos dentro da organização, como as relações interpessoais, a
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comunicação, o processo produtivo, a busca da qualidade, entre outros e passando assim a
exercer a função de manter, resguardar e engrandecer a organização. Assim, a cultura é
concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos
simbólicos, que na sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade
organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, como oculta e
instrumentaliza as relações de dominação (FLEURY e FISCHER, 1989). Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, possui uma cultura organizacional diferente da Polícia
Civil do Rio de Janeiro, que por sua vez tem uma cultura organizacional diferente da Polícia
Civil do Distrito Federal. O conjunto de pessoas que compõe cada uma dessas instituições
compartilham uma identidade, tradições, hábitos, maneiras de se comportar e de lidar com os
problemas e diversas outras características que definem a cultura da instituição. Portanto, as
especificidades da cultura organizacional podem constituir uma barreira à realização do
trabalho coordenado das instituições de segurança pública. A falta de sinergia entre essas
instituições geradas pelas diferenças culturais constitui barreira à comunicação e à inovação,
podendo dificultar a elaboração e a execução de uma operação integrada. Há órgãos de
segurança pública que há anos trabalham de forma isolada, não tendo o costume de
compartilhar recursos humanos, físicos e informações com outros órgãos de segurança. Ao
convidar para a SESGE representantes de diversas corporações provenientes de diferentes
estados, a Secretaria conseguiu amenizar essas barreiras culturais e melhorar a articulação
entre as instituições. Porém, essas instituições de segurança existem há muitos anos e já
possuem uma cultura arraigada, difícil de ser alterada. Esse é um dos motivos pelo qual
promover a integração entre as instituições de segurança pública deve ser um processo longo
e contínuo, que não deve cessar com o fim dos grandes eventos.
Durante os grandes eventos verificou-se que a cultura organizacional das instituições
de segurança pública determina se elas são mais ou menos propensas a mudanças, se são mais
ou menos suscetíveis ao trabalho em conjunto. Há ainda áreas temáticas dentro da segurança
pública que são menos propensas a mudanças que outras, como a área de inteligência. Pela
característica do trabalho, que deve garantir o sigilo das informações, culturalmente pessoas
que trabalham na área de inteligência tendem a ser menos dispostas a trabalhar de forma
integrada. Esse fato foi verificado quando foram compostas as oficinas temáticas de
inteligência dentro das COESGES/CODISGE, que apresentaram um resultado menos
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expressivo que as oficinas, de outras áreas, evidenciando, pela própria natureza da atividade,
uma barreira cultural à realização do trabalho integrado.
A cultura organizacional também influencia a forma e os meios de comunicação entre
as pessoas. Quanto à forma de comunicação, na polícia militar, por exemplo, a comunicação é
vertical, hierárquica. Já nas polícias judiciária, civil, a comunicação dá-se de forma
horizontal. Uma forma de comunicação mais direta, por exemplo, pode parecer ofensiva ou
caracterizar insubordinação na visão de um policial militar. Ao mesmo tempo, a comunicação
direta pode ser interpretada por um policial civil como uma forma eficiente de comunicação.
Quando diversas instituições trabalham num mesmo ambiente, como o CICC, essas
diferenças culturais podem constituir obstáculo à integração das polícias. Quanto ao meio de
comunicação, se o CICC oferece um mesmo sistema de comunicação para que todos que ali
trabalham, na maioria das vezes o pessoal da ponta lida com tecnologias de comunicação que
não são compatíveis. O rádio da PM não se comunica com o da Civil, o aplicativo da PRF não
se comunica com o das demais instituições, de forma que a comunicação e troca de
informações ainda é incipiente, prejudicando a integração entre os agentes que trabalham fora
dos CICC.
Se por um lado o CICC pode evidenciar diferenças culturais, por outro pode também
aproximar as instituições. O trabalho num mesmo ambiente, como os CICC acaba sendo um
facilitador na formação de uma identidade cultural única das instituições que ali trabalham e
que passam a atuar de forma mais coordenada. De acordo com os entrevistados, o trabalho
num Centro Integrado auxilia o trabalho em conjunto, diminui barreiras existentes entre as
instituições e contribui com a visão do todo. Nesse sentido, há um obstáculo maior em
integrar os agentes de segurança pública que trabalham na ponta, pois os mesmos não
dividem o mesmo ambiente, com exceção de alguns momentos durante o atendimento de
ocorrências, nem compartilham o uso da mesma tecnologia. Esse é um desafio a ser superado
para a integração das instituições de segurança pública: aproximar os agentes que não
compartilham o mesmo ambiente no seu dia-a-dia, ou seja, com culturas ainda totalmente
apartadas. É evidente que a aproximação entre as instituições por meio dos CICC contribui de
alguma forma, na medida em que os agentes de rua têm como referência para sua atuação
protocolos estabelecidos de maneira integrada, bem como o comportamento de seus
superiores, que se reúnem com frequência nos CICC para analisar indicadores de segurança e
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estabelecer planos de ação. Mas os efeitos da integração entre os agentes segurança mais
próximos à sociedade ainda são pequenos.
Além das diferenças culturais, interesses políticos e disputas corporativistas
constituem obstáculos para a integração das instituições de segurança pública. A origem
desses conflitos é diversa e envolve, na sua maioria, disputas por atribuições ou políticas,
envolvendo a ocupação de cargos no governo. Essa competição por espaços e por poder visa
garantir a captação de mais recursos para as instituições e maiores salários para seus
membros. Então, em geral, quando existe a possibilidade de uma instituição se projetar, a
outra instituição reage, porque aquilo de alguma forma representa perda de vantagens
corporativas. Isso acontece de tal forma que uma instituição passa a enxergar a outra como
uma ameaça – um obstáculo tremendo à integração da segurança pública.
A forma como cada instituição se posiciona em relação às demais está relacionada
com as características de cada organização. As Forças Armadas, por exemplo, tendem buscar
ocupar espaços estratégicos nos órgãos públicos. De acordo com entrevistados, durante os
Jogos, ocorreram embates originados pelo anseio das Forças Armadas em ocupar espaços e
atribuições de segurança pública, que não são legalmente atribuídas aos militares responsáveis
pela defesa nacional. Essa ocupação de espaço de algumas instituições sobre as outras são
traduzidas em maior visibilidade, maior reconhecimento social e, consequentemente, em
maior orçamento à instituição. Ao contrário dos militares, membros da Polícia Federal
mostraram-se aliviados com o fato da instituição não ter que assumir a coordenação da
segurança dos grandes eventos. A PF é uma organização mais insulada que as Forças
Armadas, ou devido à característica do seu trabalho, que envolve investigações sigilosas de
crimes organizados atingindo grandes interesses políticos, ou devido ao seu pequeno efetivo
frente aos desafios que enfrenta atualmente no Brasil. Isso se reflete na menor ocupação de
espaços fora de sua instituição. O resultado disso é que a instituição foi a que menos recebeu
orçamento da Secretaria durante os grandes eventos.
Disputas por espaço também ocorrem entre polícias militares e civis, Ministério
Público e polícias judiciárias, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, polícia militar e
guarda municipal21. Há disputas entre instituições que são mais marcantes em algumas
21 Um exemplo foi o conflito relacionado ao direito dos policiais militares de lavrar Termos Circunstanciados de Ocorrência
(TCO) nos casos de crimes de menor potencial ofensivo. Os policiais civis alegavam que esse direito representava abuso de
autoridade e usurpação de função pública, enquanto o Ministério Público posicionou-se a favor da realização de TCO por
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unidades federativas em relação às outras. No estado de São Paulo, por exemplo, a polícia
militar ocupa notadamente um espaço maior que a polícia civil. No estado, a polícia militar é
tida como referência às outras polícias do país. Enquanto a polícia civil é duramente criticada,
sofre com salários baixos e denúncias de corrupção. Então essas diferenças colocam as duas
instituições em um patamar desigual, que acaba fortalecendo o papel de uma instituição sobre
a outra e dificultando o processo de integração. No Distrito Federal, por exemplo, há uma
politização dos agentes de polícia militar e civil maior do que na maioria dos estados,
especialmente de delegados da Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar. Em relação aos
demais níveis hierárquicos, escalões intermediários tendem a atuar mais fortemente sobre
questões partidárias, institucionais, disputando espaços políticos, causando uma tensão
política maior entre as instituições de segurança.
São conflitos que constituem grande obstáculo ao trabalho integrado entre as
instituições. Esse desafio foi perceptível durante os grandes eventos. A SESGE observou, por
exemplo, que algumas Comissões Estaduais (COESGE) não estavam funcionando da forma
esperada e percebeu que conflitos entre instituições eram o motivo do resultado pífio dessas
Comissões. Os entrevistados relataram situações quase insuperáveis de duas corporações não
quererem integrar o mesmo Centro (CICC). Nesse sentido, a função da SESGE não foi
comandar as instituições participantes, e sim atuar como mediador, articulador, unindo todos
os colaboradores para que analisassem a situação problema e buscassem alternativas em
conjunto, dividindo tarefas e mostrando que nenhuma instituição seria capaz de realizar a
missão de forma isolada. Com isso, a SESGE garantiu uma operação minimamente uniforme
no país, diante dos obstáculos apresentados e das peculiaridades de cada estado.
É possível afirmar que os grandes eventos contribuíram para amenizar disputas e
melhorar a articulação e convivência entre instituições. A elaboração conjunta dos planos
protocolos e a realização das operações integradas permitiram que as instituições
aprendessem e reconhecessem a importância do trabalho das demais, além da experiência ter
lhes mostrado que o trabalho coordenado contribui para a otimização do trabalho de todos.
Conforme um dos entrevistados:
Existem Unidades Federativas em que a PM não conversava com a Civil, em
hipótese alguma e, depois dos grandes eventos, passou a conversar. Ainda
policiais militares e policiais rodoviários federais. Em 2017, o STF decidiu que a lavratura do TCO não é função exclusiva da
autoridade policial civil, podendo essa ser exercida por qualquer autoridade policial.
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timidamente, ainda não tão, vamos dizer, não são irmãos, são primos ainda,
mas já é uma evolução. Em outras unidades da federação, isso já existia
muito entre os outros órgãos estaduais, mas não existia com os órgãos
federais. E os grandes eventos aproximaram eles nesse sentido (GESTOR
DA ÁREA DE OPERAÇÕES DA SESGE, 2017).

Esse mostra o tamanho do desafio dos governos federal e estaduais. Às Secretarias de
Segurança Nacional (SENASP) e estaduais (SSP) cabe o papel de continuar o processo de
mediação e articulação alcançado durante os grandes eventos, garantindo assim que o
interesse público prevaleça sobre os interesses corporativos. Para tanto, é fundamental o
comprometimento da alta cúpula. Quando se implementa uma nova política pública,
mudanças são inevitáveis e acabam por gerar resistência aos colaboradores. A alta cúpula tem
o poder de decisão sobre as ações a serem tomadas, são responsáveis por disponibilizar os
recursos e informações necessários para a realização do que foi planejado, além de servirem
de inspiração às suas equipes. Se a alta cúpula não acredita no que está sendo implementado,
as equipes não aderem ao novo modelo de gestão.
Durante os grandes eventos, houve um forte comprometimento da alta cúpula da
SESGE para que as operações de segurança ocorressem de forma integrada, conforme
planejado. A alta cúpula da SESGE atuou articulando e convencendo os comandantes das
instituições de segurança dos estados e municípios a alcançarem o resultado almejado. Essa
participação ativa dos diretores e do Secretário da SESGE contribuíram, sobremaneira, para
que os demais entes federativos se comprometessem com o modelo proposto de gestão
integrada para a segurança pública nos grandes eventos. O comprometimento da alta cúpula
gera um efeito cascata de forma que, a partir da adesão dos seus comandantes, as equipes
passam também a aderir o novo modelo trazido pelo Governo Federal22.
Com o fim dos grandes eventos, o desafio no Brasil agora é que o Governo Federal
volte a se comprometer com a integração das instituições de segurança. Com a extinção da
22 O comprometimento da alta cúpula também foi fundamental para a integração das instituições de segurança
pública nos Estados Unidos. Após os ataques do 11 de setembro, norma legal patrocinada por membros do Congresso e
assinada pelo Presidente Bush determinou que as agências de segurança dos Estados Unidos – que antes atuavam de forma
isolada, como US Customs Service, Coast Guard e US Secret Service – passassem a compor um único Departamento –
Department of Homeland Security (USA, 2002). No Brasil (Pernambuco), esse foi um dos fatores determinantes para os
resultados alcançados pelo Pacto pela Vida – política pública de segurança, transversal e integrada, construída de forma
pactuada com a sociedade, em articulação permanente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia
Legislativa, os municípios e a União (PE, 2007). De acordo com um dos entrevistados, o Pacto contou com o
comprometimento do Governador, dos Secretários de Estado e das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, de modo
que todo esse envolvimento contribuiu com o cumprimento dos objetivos, como a de redução de homicídios.
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SESGE, cabe à SENASP atuar como indutor da integração, não apenas para que os estados
passem a trabalhar de forma integrada, como também que os diversos entes federativos
passem a trocar informações, auxiliando no combate a crimes organizados de âmbito
nacional. Apesar de ter sido criado na SENASP um Departamento responsável pelo CICCN e
propenso a realizar essa tarefa de catalisador da integração, o Governo Federal tem cada vez
mais se distanciado de se papel de indutor de mudanças. Dados do 11o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública mostram que entre 2015 e 2016 houve uma redução de 10,3% nos
investimentos do Governo Federal em segurança pública – a maior redução já verificada pelo
Anuário, ao mesmo tempo em que apontou o maior número de homicídios já registrado no
país, em 2016 (FBSP, 2017). Entre os entes federados, a União foi quem menos investiu em
segurança. Adiciona-se a isso ao fato de que o tema segurança não tem sido prioridade desde
o Governo Dilma, de modo que até hoje não existe realmente uma política nacional de
segurança pública. Tudo isso indica que o Governo Federal está reduzindo seu papel de
protagonista como indutor de mudanças estruturais efetivas. A falta de apoio da alta cúpula do
Governo Federal é uma barreira à integração das unidades federativas e ao combate da
violência no país.
A situação atual da segurança pública brasileira mostra que durante anos esse tema
não foi considerado prioritário. Isso porque os resultados obtidos com investimentos em
segurança pública são de longo prazo e não geram o mesmo retorno eleitoral que o
investimento em outros temas como saúde, educação e infraestrutura. Afinal, gastos públicos
com a compra de armamento ou a construção de presídios não são unanimemente vistos de
forma positiva, como ocorre com os gastos com escolas, hospitais e transporte público. Além
do cálculo eleitoral, dificulta também a entrada do tema segurança na agenda a falta de
recursos orçamentários. A população reivindica o tripé saúde, educação e segurança, mas a
garantia constitucional de recursos orçamentários abarca apenas os dois primeiros. O
resultado disso é que cada vez mais há uma deterioração do sistema de segurança pública. A
segurança pública precisa ser vista como direito fundamental essencial, tão valorizado quando
a saúde e a educação. Para tanto, é preciso inserir definitivamente o tema na agenda
prioritária, com a consciência que a violência gera prejuízos ao desenvolvimento social e
econômico do país. A criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública23 é um
23 Em fevereiro de 2018, foi criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, por meio da Medida Provisória no
821/2018. Entre as competências do novo ministério figuram a de “coordenar e promover a integração da segurança pública
em todo o território nacional em cooperação com os demais entes federativos”. A estrutura do Ministério é composta pelo
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indício que de que o tema está na agenda, porém não basta apenas a criação de mais uma
estrutura para gerir a segurança pública, se não houver planejamento e implementação
adequados da política de segurança nacional e ações efetivas para a promoção da integração
das instituições de segurança.
Os grandes eventos foram capazes de aproximar instituições e mostrar a importância
do trabalho coordenado para a maior eficiência e efetividade das ações de segurança. Porém,
o trabalho de integração deve ser contínuo. Por envolver questões culturais, de valores das
instituições, de confiança mútua, a coordenação entre instituições deve sempre ser trabalhada,
estimulada, induzida. Isso porque a integração é um processo que depende essencialmente das
pessoas envolvidas e no qual ferramentas de TIC, equipamentos, estruturas físicas, dentre
outros legados atuam apenas como facilitadores para o fortalecimento da coordenação entre as
instituições de segurança pública. É um processo longo-prazo, que envolve superar uma série
de obstáculos. E esse é um desafio que a União possui: o de dar continuidade ao trabalho
conquistado durante os grandes eventos em termos de segurança pública. Não apenas
garantindo a manutenção dos equipamentos e das estruturas físicas, como também das
relações estabelecidas entre os profissionais e as instituições de segurança pública e do todo
aprendizado adquirido. A solução para os desafios a serem enfrentados deve ser planejada de
acordo com as necessidades e realidades do país. Sem a continuidade do papel da União como
fomentador da integração entre as instituições, atuando como articulador, mediador e
assumindo seu papel estratégico no combate à violência, dificilmente a sociedade verá
resultados expressivos na área de segurança pública.

Departamento de Polícia Federal; pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional,
o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e a Secretaria Nacional
de Segurança Pública (SENASP), órgão responsável pelo CICCN e pela Força Nacional de Segurança Pública.
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ANEXO I – Impactos em Potencial ao Sediar Grandes Eventos Esportivos
nas Cidades-Sede.

Tipo
impacto

de Positivo

Negativo

Físico/
Ambiental

- Construção de novas estruturas
- Melhora na infraestrutura local
- Preservação do patrimônio
- Impactos esportivos

- Prejuízos ecológicos
- Mudanças em processos naturais
- Poluição arquitetônica
- Destruição de patrimônio
- Superlotação
- Estruturas
não-usadas
(elefantes
brancos”)

Social/
Cultural

- Aumento no nível permanente de
interesse local e participação em
atividades relacionadas ao evento
- Fortalecimento de valores e tradições
regionais (identidade cultural)
- Diminuição local do crime
- Enobrecimento
- Movimento voluntário mais forte

- Comercialização de atividades que eram
livres
- Potencial aumento do crime
- Mudanças na estrutura da comunidade
- Enobrecimento
- Deslocamento social

Psicológico

- Aumento do orgulho nacional e do
espírito de comunidade
- Aumento da consciência ecológica
Nacionalismo
saudável
(identificação)
- Atmosfera festiva durante o evento

- Tendência a atitudes defensivas tratando
da região sede
- Choque cultural
- Manipulação comercial

Político/
Administrativo

- Aumento do reconhecimento
internacional da região e valores
- Desenvolvimento de habilidades
entre planejadores, políticos e outros
- Formação de redes
- Entendimento internacional

- Exploração econômica da população local para satisfaz
- Distorção da real natureza do evento para
refletir os valores da elite (mal-uso de
valores)
- Inabilidade em atingir os objetivos
- Aumento nos custos administrativos
- Corrupção

Fonte: Hall (1992); Scamuxxi (2006); Hiller (1990); Preuss (1998); Cashman (2005) apud
Rubio (2008), p. 23.
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ANEXO II – Estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle
Nacional

Fonte: Portal da Copa – Site do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo FIFA
2014 (http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/centro-integrado-de-comando-e-controlenacional-coordena-acoes-de-seguranca-durante-a-copa).
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ANEXO III – Mapa dos Assentos no CICCN durante os Jogos Rio 2016

Fonte: Arquivos da SESGE (2016).
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APÊNDICE I – Roteiro de Entrevistas

Sobre a entrevistadora
Adriana Vasconcelos, aluna do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento do
IPEA/ENAP e servidora pública federal da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.
Contatos: vasconcelos.dri@gmail.com; 61-98153XXXX.
Objetivo da entrevista
A entrevista objetiva subsidiar pesquisa da mestranda, cujo tema gira em torno do legado dos grandes
eventos para a segurança pública no Brasil.
A intenção é obter a perspectiva do entrevistado sobre o assunto, não se pretendendo, em momento
algum, testar as habilidades e conhecimentos do entrevistado.
A entrevista durará em torno de 45 minutos e está estruturada em cinco eixos:







Histórico das ações de segurança dos grandes eventos;
Planejamento da segurança pública;
Legados dos grandes eventos na área de segurança;
A integração das instituições de segurança pública;
Obstáculos e desafios enfrentados na segurança pública.

O entrevistado deve sentir-se à vontade para tirar dúvidas ou abordar qualquer questão que considere
relevante sobre o tema, em qualquer momento que desejar.
A entrevista será gravada mediante a autorização do entrevistado. As declarações e dados pessoais de
cada entrevistado serão tratadas de forma confidencial. A apresentação dos resultados será feita de
maneira a não permitir a identificação das pessoas envolvidas.
Quaisquer documentos que auxiliem na resposta à entrevista como, por exemplo, dados sobre
resultados alcançados, podem ser enviados para o contato da entrevistadora
(vasconcelos.dri@gmail.com).
Agradeço desde já a atenção e valorosa colaboração.
Adriana Vasconcelos
Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento
Concluindo, gostaria de coletar alguns dados apenas para caracterizar o respondente da pesquisa,
ressaltando que o mesmo será mantido em caráter confidencial e que as informações prestadas
permanecerão no anonimato.
Sobre o Entrevistado

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Nome do entrevistado:
Sexo: F( ) ou M( )
Órgão de origem:
Cargo em comissão:
Cargo efetivo (caso aplicável):
Tempo de experiência na segurança pública:
Trabalhou na segurança dos grandes eventos:
Considerações adicionadas pelo entrevistado (se for o caso):
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Eu, Adriana Vasconcelos, mestranda em políticas públicas e desenvolvimento, comprometo-me a
tratar as declarações do entrevistado, bem como suas informações pessoais, de forma confidencial, de
forma que a apresentação dos resultados será feita de maneira a não permitir a identificação das
pessoas envolvidas.
Data:
Assinatura entrevistador:
Eu, entrevistado, estou ciente da confidencialidade das minhas declarações e concordo com a gravação
da entrevista e o uso das informações por mim prestadas para fins de pesquisa.
Data:
Assinatura entrevistado:
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APÊNDICE II – Tipos de Legados dos Grandes Eventos no Brasil na Área de Segurança Pública
Tipo de Legado
Quanto à abrangência
territorial
Legado na área de Segurança

Sistema Integrado de Comando e
Controle

Quanto à tangibilidade
(tangível/intangível)

(local, estadual,
nacional,
internacional)

Quanto ao Impacto gerado
(físico/ambiental,
social/cultural, psicológico,
político/administrativo)

Nacional
Intangível

Político/Administrativo

(positivo ou negativo)
Positivo, caso seja
nacionalizado/adaptado à
realidade criminal do país

Estadual
Positivo, caso esteja em
funcionamento

Nacional (CICCN)
Centros Integrados de Comando e
Controle

Quanto aos malefícios ou
benefícios gerados

Tangível

Estadual (CICC dos
estados)

Físico/Ambiental

Negativo, caso não esteja em
funcionamento devido aos
custos de manutenção

Nacional
Projetos Estruturantes (construção
de salas e auditórios)

Tangível

Estadual

Físico/Ambiental

Positivo

Municipal
Equipamentos de segurança
(individual, armamento, coletes de
proteção, robôs antibombas,
barreiras eletrônicas,
computadores, câmeras,
automóveis etc.)

Positivo, caso esteja em
funcionamento

Nacional
Tangível

Estadual
Municipal

Físico/Ambiental

Negativo, caso não esteja em
funcionamento devido aos
custos de manutenção
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Nacional
Metodologia de Planejamento para
a Ação Integrada

Intangível

Estadual

Político/Administrativo

Positivo

Político/Administrativo

Positivo

Político/Administrativo

Positivo

Político/Administrativo

Positivo

Social/Cultural

Indefinido

Municipal
Nacional
Aprendizado – Cursos de
Capacitação, Seminários de Boas
Práticas, Experiência adquirida

Intangível

Estadual
Municipal
Nacional

Aproximação entre Instituições

Intangível

Estadual
Municipal
Nacional

Modelo de Gestão Participativa

Intangível

Estadual
Municipal

Mudanças Normativas (Lei
Antiterrorismo)

Intangível

Nacional
Nacional

Imagem do país para o resto do
mundo

Intangível

Estadual

Positivo num primeiro
momento
Político/Administrativo
Negativo como resultado
mediato

Municipal
Nacional
Gastos públicos decorrentes dos
investimentos em segurança

Tangível

Estadual
Municipal

Físico/Ambiental

Negativo
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APÊNDICE III – Sistema Integrado de Comando e Controle dos Jogos Rio
2016
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APÊNDICE IV – CICC: locais, anos de inauguração, eventos nos quais
foram utilizados

CICC

Local
(Cidade)

Ano

Eventos

CICCN

Brasília

2012

CICC RJ

Rio de
Janeiro

2013

CICC RN

Natal

2013











Copa das Confederações 2013
Jornada Mundial da Juventude – JMJ 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade Futebol 2016
Copa das Confederações 2013
Jornada Mundial da Juventude – JMJ 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade Futebol 2016
Copa do Mundo FIFA 2014

CICC BA

Salvador

2013

CICC CE

Fortaleza

2014

CICC DF

Brasília

2014

CICC MG

Belo
Horizonte

2014

CICC PE

Recife

2014

CICC AM

Manaus

2014

CICC MT

Cuiabá

2014


















Copa das Confederações 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade Futebol 2016
Copa das Confederações 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Copa das Confederações 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade Futebol 2016
Confederações 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade Futebol 2016
Copa das Confederações 2013
Copa do Mundo FIFA 2014
Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade Futebol 2016
Copa do Mundo FIFA 2014

CICC RS

Porto
Alegre

2014



Copa do Mundo FIFA 2014

CICC SP

São Paulo

2014

CICC PR

Curitiba

2014
(reinaugurado
em 2015)





Copa do Mundo FIFA 2014
Cidade futebol 2016
Copa do Mundo FIFA 2014

CICC GO

Goiânia

2014



Nenhum grande evento

