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RESUMO 
 
 
 
 
CHAVES, Maria Carmen Araújo de Castro. 2008. AS RELAÇÕES ENTRE AS 
EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA E O GOVERNO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO ENTRE 1999 E 2006: UM ESTUDO DE CASO. Dissertação de 
Mestrado – Programa de Pós Graduação em Ciência Política – Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo principal apresentar um estudo de caso das relações 
que mediaram a segurança privada e as instituições públicas no governo do Estado de 
Pernambuco entre os anos de 1999 e 2006. Para tal foi preciso uma investigação 
apurada das relações formais e informais entre as empresas de segurança privada e os 
atores do Estado, apresentando aqui algumas instituições informais originadas a partir 
dessas relações. Logo, grande parte deste trabalho está centrada nas instituições 
informais e na interação que as mesmas constroem com as instituições formais. Na 
análise institucional formal fundamentei esta pesquisa na legislação e nas normas e 
regras de controle e fiscalização das instituições públicas sobre as empresas privadas de 
segurança, considerando a todo momento a eficácia dessa fiscalização e os meios que 
essas instituições dispõe para realizar tal controle. Assim apresento não só um estudo da 
segurança privada, mas importantes considerações sobre a segurança pública e os meios 
políticos que permitem um livre trânsito entre essas duas esferas.  Com base em todo 
levantamento feito nesta pesquisa, foi construída uma análise da fragilidade democrática 
brasileira sob o ponto de vista da segurança e das relações de interesse entre atores 
públicos e privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Segurança Privada, Segurança Pública, Instituições Informais e  
Democracia. 

 



ABSTRACT 
 
 
CHAVES, Maria Carmen Araújo de Castro. 2008. THE RELATIONS AMONG 
PRIVATE SECURITY COMPANIES AND PERNAMBUCO’S STATE 
GOVERNMENT BETWEEN 1999 AND 2006: A CASE OF STUDY. Master’s 
dissertation – Political Science Graduate Program – Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
  
 
 
This research has as main purpose to present a case of study about the relations that 
mediated the private security and the public institutions in Pernambuco’s government 
between the years of 1999 and 2006. For this research was necessary a precise 
investigation about the formals and informal relations between the private security 
companies and states actors, presenting here some informal institutions originated from 
these relations. Therefore, great part of this work is focused on the informal institutions 
and on the interaction that they build together with the formal institutions. On the 
formal institutional analyses I based this research on the legislation and on the norms 
and rules of control and supervision of public institutions upon the private security 
companies, considering, at all time, the effectiveness of this supervision and the means 
that these institutions have to carry out such control. Thus, I present not only a suty over 
private security, but important considerations about the public security and the politic 
means that allow a free transit between these two spheres. Based on all data found in 
this research, was build an analyses about the democratic Brazilian fragility under the 
security point of view and the interest relations between the public and the private 
actors. 
 
 
 
 
Keywords: private security, public security, informal institutions and democracy. 
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Introdução 
 

  

Este trabalho objetiva analisar o funcionamento das empresas de segurança privada em 

Pernambuco. Os mecanismos de funcionamento, bem como -  a expansão desse 

segmento da segurança considerada um fenômeno social crescente entre 1999 e 20061 - 

foram marcados pelas relações de interesses e interações estratégicas2 entre atores 

públicos e privados.  Tais relações, permeada por escusas e suspeitas fiscalizações e 

prestação de contas, provocam o impacto direto desse fenômeno na democracia 

brasileira, fragilizando as instituições e criando brechas para o surgimento das 

instituições informais3.   

 O trabalho vem justo apresentar de que forma e em que esferas essas relações de 

interesse e interações estratégicas aconteceram, bem como, mostra porque questões 

normativas legais e o controle e a fiscalização são tão vulneráveis a ponto de ceder 

espaço para ações ilícitas. De certo tais ações ilícitas só se tornam práticas comuns, 

pois, são legitimadas pela sociedade e pelos próprios atores envolvidos direta e 

diretamente neste jogo.  

 O primeiro capítulo vem, então, apresentar o conceito paradigmático da ciência 

política contemporânea no qual este trabalho está fundamentado: o 

neoinstitucionalismo.  Utilizei-me desse conceito para compreender como as relações 

                                                 
1 Este recorte temporal foi escolhido por coincidir com o boom das empresas de segurança privada em 
Pernambuco eno Brasil e ser o exato tempo de duas gestões de um mesmo governo no Estado. 
2 São ações realizadas por agentes que buscam maximizar suas vantagens. A interação estratégica se 
dá quando há escolha estratégica de um dos agentes  com base na escolha utilizada pelos demais agentes 
envolvidos - direta ou indiretamente -  na ação. Todos os agentes envolvidos na ação podem agir de forma 
estratégica. 
3 Como veremos em capítulo específico mais adiante, gostaria de ressalvar que as instituições informais 
não emergem apenas porque as instituições formais são frágeis ou ineficientes.  
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informais são determinantes para o funcionamento das instituições, definindo e 

moldando suas estruturas e seus atores. Para abarcar com mais rigor a importância do 

neoinstitucionalismo o capítulo faz uma critica ao behavioralismo (paradigma anterior) 

apresentando a incipiência do caráter meramente simplório da agregação de preferências 

dos indivíduos, insuficiente para entender as instituições; em seguida apresento as 

fragilidades das análises puramente estruturalistas, focada apenas nas regras formais e 

estruturação.  

 Ainda no primeiro capítulo ao focar no neoinstitucionalismo apresento 

brevemente seus diversos tipos, fazendo uma sucinta apreciação de suas problemáticas e 

por fim, o capítulo contextualiza o neoinstitucionalismo e os tipos empregados neste 

trabalho.  

 O segundo capítulo esta centrado nas instituições informais, nos conceitos de 

democracia presentes na ciência política e na democracia brasileira. De início apresento 

o conceito de instituições informais e suas tipologias, sem deixar de distinguir a 

diferença entre a existência dessas instituições e a informalidade em si.  Prossigo com 

uma apresentação dos conceitos presentes na Teoria Democrática Contemporânea, 

abordando as distintas formas de accountability e sua importância para o entendimento 

e o funcionamento das democracias; finalizando com uma análise sobre a democracia 

brasileira. 

 O terceiro capítulo é o primeiro passo dentro do fenômeno segurança privada. A 

abordagem inicial é no próprio conceito da segurança privada, a relação entre o 

monopólio da violência e o aparecimento e desenvolvimento dessa instituição no Brasil, 

aproveitando para fazer um breve histórico da legislação, das instituições que compõe a 

segurança privada e alguns estudos sobre o tema desenvolvidos nessas instituições. 
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 É no quarto capítulo que está o desenrolar desta pesquisa. O ponto de saída é 

apresentar a segurança privada em Pernambuco entre 1999 e 2006, diferenciando, antes 

de tudo, o conceito de bem público e bem privado.  Sigo para adentrar nas empresas 

pernambucanas e suas relações com a esfera pública, citando o primeiro escândalo 

dentro deste recorte temporal e outras questões, envolvendo a segurança privada, que 

comprometem a transparência do poder público e suas ações.  

 No quinto capítulo, o qual decidi chamar de apêndice, por ser um adendo que 

traz informações fora do período determinado, mas de enorme valia para execução desta 

pesquisa. Todo feito através de entrevistas e dados empíricos coletados dos veículos de 

comunicação, o capítulo é uma mostra da continuidade de ações e descontinuidade de 

atores com a mudança de governo que só tendem a ratificar aquilo que foi dito 

anteriormente. Encerro a dissertação com uma conclusão analítica de tudo o que foi 

visto e trabalhado ao longo dos capítulos, porém, sem a menor pretensão de apresentar 

qualquer solução para o problema. 

 Gostaria de fechar esta introdução colocando que o que mais me impulsionou a 

estudar a segurança privada foi a escassez de trabalhos e pesquisas nesta área, 

principalmente, no Estado de Pernambuco4. Outra ressalva que gostaria de fazer aos 

leitores é primeiramente me desculpar, e segundo me justificar pela preservação da 

fonte na maioria dos entrevistados, mas, por se tratar de um assunto delicado, muitas 

                                                 
4 Em minha pesquisa encontrei alguns trabalhos sobre a segurança privada, mas nenhum em Pernambuco 
. São eles: O trabalho realizado por Vanessa Amorim Cortes, da Universidade Federal Fluminense “A 
Participação de Policiais Militares na Segurança Privada” neste, ela aborda a presença de policias 
militares na constituição da segurança privada nos últimos quarenta anos, esta foi uma monografia 
apresentada em 2004 ao Programa de Pós Graduação da Universidade Federal Fluminense no curso de 
especialização em Políticas Públicas de Segurança Pública e Justiça Criminal. O referido trabalho teve 
como orientador Roberto Kant de Lima.  “A Expansão das Empresas de Segurança Privada em São 
Paulo” do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia, em 2002, defendido por Viviane de Oliveira Cubas e orientado por Sérgio Adorno. E “A 
questão da segurança privada: Estudo do marco regulatório dos serviços particulares de segurança” do 
Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política, em 2005; defendido por André Zanetic e orientado por Leandro Piquet Carneiro.  
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das entrevistas só aconteceram na condição de resguardar o nome do entrevistado. 

Como dependia delas para executá-lo, assim o fiz, pois, já que o trabalho está centrado 

na informalidade nada tão coerente quanto produzi-lo, em parte, na informalidade. 
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Capitulo I - Os Paradigmas da Ciência Política 
 
   O primeiro capítulo deste trabalho faz referência às bases teóricas e 

paradigmáticas que serão utilizadas ao longo desta dissertação. Sem esse entendimento  

se faz impossível uma análise profunda do objeto estudado neste trabalho, bem como, 

estaria de toda certeza sujeita a recair sobre o indutivismo ingênuo proposto por 

Chalmers (2000)5.    

A ciência política contemporânea vale-se de alguns paradigmas fundamentais 

para o entendimento do funcionamento das instituições e das relações de poder que 

pautam as relações políticas. Ao fazer menção às instituições e relações de poder, 

gostaria de ressalvar que a análise feita diz respeito não só as relações formais, como 

também as informais (Helme & Levitsky. 2006).  

Sob a minha ótica a informalidade que permeia as instituições e seus atores é 

uma das variáveis determinantes para compreender os mecanismos de funcionamento 

do objeto estudado. A concepção teórica e refinada sobre instituições informais serão 

vistas no capítulo seguinte. 

O passo inicial é uma breve revisão de um dos conceitos paradigmáticos da 

ciência política, sob o qual este trabalho esta alicerçado: o neoinstitucionalismo. Mais 

precisamente a versão do neoinstitucionalismo abordada por Hall e Taylor6, os quais 

apresentam três visões distintas para o neoinstitucionalismo, o histórico, o da escolha 

                                                 
5 Conforme Chalmers “De acordo com o indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação. O 
observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e deve registrar fielmente o que 
puder ver, ouvir etc. em relação ao que está observando, e deve faze-lo sem preconceitos. Afirmações a 
respeito do estado do mundo, ou de alguma parte dele, podem ser justificadas ou estabelecidas como 
verdadeiras de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador não-preconceituoso. As afirmações a 
que se chega (vou chamá-las de proposições de observação) formam então a base a partir da qual as leis e 
teorias que constituem o conhecimento científico devem ser derivadas.” ( CHALMERS. 2000. P: 25). 
6 HALL, Peter A e Taylor , Rosemary C.R . As três versões do neoinstitucionalismo. Lua Nova, n.58, 
2003. 
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racional e o sociológico7 , a compreensão da lógica da ação coletiva – inserida no 

contexto do neoinstitucionalismo - a relação estrutura X agência e instituições 

informais.  

Através destes, por meio de distintos conceitos e paradigmas, é possível analisar 

o processo de surgimento e transformação das instituições, bem como, a construção da 

relação entre as instituições e o comportamento dos atores. Por meio dos pontos acima 

citados, o neoinstitucionalismo busca esclarecer o papel das instituições no resultado 

dos fenômenos sociais e políticos8. 

 

1.1 – A critica ao Behaviorismo. 
 

O neoinstitucionalismo nasce na década de 80 como resposta à ciência política 

comportamentalista (behaviorista) e ao próprio conceito de institucionalismo. De acordo 

com o behaviorismo o comportamento visível serviria como única fonte de análise. 

Originária da década de 50 e 60, a política comportamentalista foi veemente criticada 

por não ter uma definição muito clara dos seus métodos e teorias9. Atribuindo a esse 

paradigma um modelo metodológico um tanto quanto simplório. 

Entre os autores que nos apresentam o fio condutor dessas mudanças 

paradigmáticas, Immergut (1998) expõe distintas considerações. Entre elas, que as 

análises do comportamento político com base apenas no comportamento observável são 

questionadas, bem como, há uma rejeição ao modelo de agregação de preferências desse 

paradigma metodológico. 

                                                 
7 Sobre essas visões distintas me aprofundarei mais adiante. 
8 Ao tratar da acepção fenômeno utilizo o conceito de Elster (1994)  que caracteriza o fenômeno  social 
como uma seqüência de causas que produzem fenômenos através da casualidade. Agrego também a essa 
qualificação o conceito de Colerman (1998) que afirma que os fenômenos sociais são produzidos de 
formas diferentes pelos agentes sociais e tais fenômenos são produzidos através da interação dos 
indivíduos. 
9 Immergut, Ellen M. The theorical core of the  New Institutionalism. Politics and Society. 1998 
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 “Truman defined political behavior as “ an orientation 
or point of view which aims at stating all of the 
phenomena of government in terms of the observed and 
observable  behavior of men” while this ambition was 
linked to an interest in a scientific method of rigorous 
hypothesis testing based on empirical observation and, 
where possible, quantitative data, science was not 
constitutive feature of this movement . Rather, it was the 
emphasis on observable behavior – how people votes, 
what the mayor delivers to various constituents – that was 
central to the behavioral approach” (IMMERGUT. 1998: 
P. 6) 
 

  

O que se torna possível compreender diante da consideração acima é que a mera 

agregação de preferências é vazia para uma compreensão profunda das instituições e 

seus atores. A análise da forma e conteúdo deixa a desejar quanto ao conhecimento 

daquilo o que não é visível, ou seja, as informalidades presentes nessa esfera. Fazendo-

se preciso, então, conhecer mais que esse conteúdo e forma. 

De acordo com Immergut (1998) são três os pontos críticos mais relevantes que 

o neoinstitucionalismo tece ao behaviorismo: I) As verdadeiras preferências não são 

reveladas; II) A agregação de preferência dos indivíduos ou a agregação do 

comportamento dos indivíduos não pode ser entendido como um fenômeno coletivo; 

III) Este último aspecto é meramente normativo, e coloca que o comportamento político 

e das decisões coletivas são produzidos para a tomada de decisões. Partindo dessa 

premissa, o desafio dos neoinstitucionalistas é analisar de que forma que as instituições 

moldam os resultados e se há imparcialidade nos resultados obtidos. 

O argumento dos neoinstitucionalistas para as hipóteses acima são as seguintes: 

primeiro, é frágil analisar a preferência dos indivíduos mediante, apenas, o 

comportamento observável; já que os indivíduos estão expostos e sujeitos a 

constrangimentos e normas, os quais podem determinar um caminho diferente do 

desejado. Levando-os a buscar os caminhos possíveis; e não o aspirado. Logo, para os 
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críticos neoinstitucionalistas, os behavioralistas não se atêm à preferência real dos 

atores. Sem a compreensão desta preferência real não se faz possível uma análise entre 

as desconexões dos potenciais interesses e daquele foi expresso. 

No que diz respeito à segunda proposição, os neo-institucionalistas a tratam 

como inócua. Os críticos pontuam observar o simples resultado da agregação é 

insuficiente, pois, esse não revela os mecanismos que determinam tal agregação. Para os 

neoinstitucionalista as instituições - responsáveis pela formulação e execução de 

normas, procedimentos e regras - são tão fundamentais para obtenção de certos 

resultados políticos, quanto para moldar e determinar as preferências dos indivíduos.  

De acordo com Immergut (1998), para os neoinstitucionalistas os mecanismos da 

decisão coletiva agregada não reproduzem fidedignamente a soma das preferências 

individuais.    

Finalizando as contraposições dos neoinstitucionalista, o terceiro pressuposto 

criticado é o da normatização. Para os neoinstitucionalistas grande parte do 

comportamento político e das decisões coletivas é utilizada apenas para a tomada de 

decisões. Logo, os neoinstitucionalistas se valem de duas tarefas normativas: analisar o 

direcionamento e as conseqüências da parcialidade das instituições e oferecer caminhos 

para que os resultados institucionais sejam justos.  

Rejeitando os ideais behavioristas, os neoinstitucionalistas atribuem as 

instituições mais que o caráter simplório da agregação de preferências dos indivíduos, 

movidos pura e simplesmente por interações estratégicas. E sim, atribuem às 

instituições a condição de variável explicativa fundamental para a compreensão dos 

fenômenos políticos.  

O cerne do neoinstitucionalismo é responder como diferentes resultados sociais 

são originados a partir de diferentes arranjos institucionais. Tendo como 
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questionamento à ciência política behaviorista que se apenas a agregação das 

preferências geram ação e comportamento dos atores, os problemas sociais gerados 

pelos fenômenos políticos - inclusive o objeto de estudo deste trabalho - estariam 

resolvidos.  

 

1.2 – Uma visão além do estruturalismo institucional 
 

Precedendo ao movimento behaviorista, o institucionalismo – que até os anos 50 

foi fundamental para ciência política – já previa uma analise mais enfática sobre as 

instituições. O problema desse paradigma foi a forma que esse institucionalismo foi 

pensado metodológica e teoricamente. A abordagem do institucionalismo esta centrada 

nas regras, procedimentos e organização formal do governo; focando apenas nas regras 

formais e na organização. Deixando à margem as questões informais que permeiam 

essas estruturas. 

Alguns críticos deste paradigma o definem como um paradigma funcionalista, 

que se atém apenas as manifestações das funções da vida política necessárias para 

democracia (Lowndes 2002  P: 92). Nesta mesma linha outros críticos tratam o velho 

institucionalismo como estruturalista, no qual as estruturas determinam o 

comportamento político; historicista, encontrando na história a influência central para 

sua aplicação; e por fim holístico, atuando sempre na comparação e descrição dos 

sistemas de governo10.  

O âmago do velho institucionalismo estava centrado nas instituições, nos 

métodos históricos e nas normas relevantes, ou ao meu entendimento nas regras 

formais. Isto é, embasado na ótica estruturalista, sob a qual as preferências estão 

                                                 
10 Tais críticas foram extraídas do texto Lowndes, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in 
Political Science. 2nd Edition. 2002        
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determinadas a partir dos interesses coletivos e sua estrutura social. Assim sendo, 

metodologicamente o velho institucionalismo estava alicerçado nas teorias explícitas, 

negando ou omitindo as variáveis informais presentes nas instituições. É um dos pontos 

centrais de discordância entre o velho e o novo institucionalismo. 

 O estruturalismo, no qual subentendemos as regras formais e a própria estrutura 

legal das instituições, deixa a desejar numa série de aspectos. Sendo o paradigma do 

velho institucionalismo bastante limitado, assim como o behaviorismo.   

 Tratado pelos críticos como um paradigma tão simplório quanto o behaviorismo, 

o velho institucionalismo se detinha à descrição das instituições. Tal análise apresenta-

se frágil e calcada apenas na formatação da estrutura, o que é consideravelmente 

insuficiente para compreender comportamentos e fenômenos políticos. 

 Contudo, Lowndes (2002), trouxe em seu texto alguns exemplos que já nos 

apresenta com certa clareza a necessidade que alguns teóricos do velho 

institucionalismo tinham em adentrar nos mecanismos institucionais, possibilitando 

assim uma análise mais profunda de seus estudos além da mera estrutura institucional11.

 O que fica perceptível a partir das considerações acima é que o velho 

institucionalismo, corrente paradigmática que precede o behaviorismo na ciência 

política, já manifesta a necessidade de compreensão dos mecanismos que vão além da 

descrição estrutural das normas formais. Buscando um ponto de análise sob o qual as 

instituições e suas peculiaridades informais são capazes de determinar e condicionar o 

comportamento dos atores. 

 
 
 

                                                 
11 Lowndes, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. 2002 
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1.2.1 -  Agência X estrutura: um ponto de equilíbrio. 
 
  

Numa dimensão não caracterizada como uma corrente paradigmática do 

neoinstitucionalismo, Mahoney e Snyder (1999) nos trazem em seu estudo a idéia de 

um ponto mediano entre a estrutura e a agência12. Os autores atribuem os seguintes 

valores: a análise das estruturas estaria numa esfera macro; e a do comportamento 

(agência) numa esfera micro – buscando através da meso análise a interação ou 

mediatriz entre essas duas esferas, ao que eles denominam de integração estratégica. A 

partir desse ponto de convergência, os autores nos apresentam as instituições dotadas de 

poder para induzir as preferências, bem como, as preferências dotadas de poder para 

induzir os moldes institucionais.   

 Enquanto a abordagem da agência tem em sua variável primária o estado 

subjetivo dos atores, a análise estruturalista está formulada a partir das condições 

objetivas. No que se refere à questão temporal a primeira está focada em causas 

recentes; enquanto a segunda, em causas remotas. Bem como, a análise da agência é 

pautada pelo individualismo, e no que se refere ao estruturalismo a base está na análise 

comparativa.  

É relevante também para este estudo as bases conceituais propostas em ambas as 

abordagens. A primeira é determinada pelo nível de socialização, no que diz respeito à 

agência sua base está calcada na subsocialização, o que significa dizer que valores 

sociais e econômicos não respondem pela formulação de identidade e interesses dos 

atores.  Em outro sentido, o estruturalismo ordenado pela sobresocialização afirma que a 

identidade dos atores e seus interesses são definidos pela posição relacionada às 

estruturas sociais. 

                                                 
12 Referência a obra dos autores: Mahoney, James ; Snyder, Richard. Rethinking Agency and Structure in 
the Study of Regime Change. Studies in Comparative Intenational Development. Summer. 1999 
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Uma segunda variável para a base conceitual é a abordagem de duas 

perspectivas distintas: a generalizadora e a constrangedora.   Para o estruturalismo a 

estrutura das instituições adota um modelo generalizador, sob o qual os interesses dos 

atores são definidos, determinando o comportamento em direção as suas necessidades. 

Por outro lado, a agência aceita parcialmente o modelo de estruturas, mas 

condicionando sempre as limitações no que se refere ao alcance dos objetivos dos 

atores13 - esse modelo é denominado de modelo de constrangimento.  

Frente a todas essas distinções, a proposta basilar de Mahoney e Snyder (1999) 

se traduz na busca por elementos da ação humana e das estruturas sociais que redundem 

na explicação de fenômenos sócio-políticos. Contudo, tal interação não surge de forma 

simples, este é o grande desafio dos autores. Apresentando-nos, então, como proposta, 

uma base conceitual reflexiva, que permita a integração entre ambas as abordagens 

através de um modelo de recurso. 

 O modelo de recurso permite que as estruturas institucionais sejam 

compreendidas como recursos que podem ser modificados e/ou transformados pela ação 

humana. Ressalvando que tal ação humana deve se manifestar de forma reflexiva e 

auto-consciente. 

 
“The reflexive conception of human agency emphasizes 
how actors self-consciously deploy structural resources 
and modify their behavior in response to changing 
situation. This notion that agency is the appropriation of 
structural resource  contrast with the undersocialized 
view the agency  occurs in isolation from structural 
constraints. Likewise, the understanding that actors can 
choose how to use structural resource  and potentially 
improve these resource differs starkly from the 
oversocialized view of agency as result of generative 

                                                 
13 No modelo de constrangimento adotado pelo voluntarismo a identidade dos atores e seus interesses 
precedem a estrutura e ao próprio modelo estruturalista de constrangimento ou restrição, cf,  Mahoney, 
James ; Snyder, Richard. Rethinking Agency and Structure in the Study of Regime Change. Studies in 
Comparative Intenational Development. Summer. 1999,  
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social structures. Taken together, the resource model of 
structure and  the reflexive conception of agency form an 
integrative conceptual base that could anchor future 
integrative strategies”. (MAHONEY & SNYDER. 1999. 
P: 25) 

  

 O estudo tratado nesta sessão torna evidente a associação entre relação 

interativa - agência-estrutura, proposta por Mahoney e Snyder (1999), e o paradigma 

neoinstitucionalista. A estratégia de integração entre estrutura e agência torna factível o 

entendimento das ações coletivas, estruturas socais, comportamentos individuais e os 

mecanismos -observáveis e não observáveis – leia-se formais e informais - que 

possibilitem essas manifestações através das instituições14.  Tal proposição nos mostra 

um formato alternativo para análise do comportamento político, e, consequentemente, 

para a emergência do neoinstitucionalismo.  

 

 

1.3 – O neoinstitucionalismo 
 
 
 As secções supracitadas evidenciaram a necessidade de emergência de um novo 

paradigma na ciência política contemporânea que se comprometesse com a explicação 

das instituições e suas relações com a ação e o comportamento dos atores. Sob esse 

contexto surge o neoinstitucionalismo que parte de uma explicação mais refinada e, ao 

mesmo tempo, mais profunda no que concerne a essa relação. De acordo com Hall e 

Taylor (2003) há duas questões fundamentais para analise institucional: a construção da 

                                                 
14 Mahoney e Snyder apresentam três possibilidades para a estratégia de integração: (I) estratégia do funil 
– que integra agência e estrutura pela combinação de variáveis de múltiplos níveis de análise, optando 
primeiro por variáveis mais agregadas, que à medida que forem limitando a explicação irão sendo 
substituídas por níveis de análise menos agregados; (II) a estratégia de path dependece  que carrega 
fatores históricos que antecedem e sucedem  a escolha dos atores durante períodos variados, abrindo 
espaço para escolhas contingente na análise do curso da história; (III) estratégia eclética que é a 
integração da parcimônia, combinando elementos de estrutura e agência.  
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relação entre instituições e o comportamento dos atores; e explicar o processo de 

surgimento e modificação das instituições. 

Lowndes (2002) apresenta-nos alguns focos de diferença entre o velho e o novo 

paradigma dos institucionalismo. De acordo com ela são pontos que apresentam “o 

espírito de mudança do neoinstitucionalismo”, os quais refletem bem as diferenças 

presentes entre as proposições institucionalista: (I) O foco deixa de ser apenas as 

organizações passa também a ser as regras, (II) da formalidade para o conceito de 

instituições informais, (III) do conceito de instituições estáticas para o conceito de 

instituições dinâmicas, (IV) dos valores submersos para uma postura crítica de 

valores sociais, (V) do holismo para o conceito desagregado de instituições e (VI) da 

independência para as relações intrínsecas com demais instituições, indivíduos e 

sociedade15. Os pontos grifados nas colocações acima são as vigências do 

neoinstitucionalismo e se referem aos conceitos em que esse se encontra ancorado, os 

quais veremos mais adiante neste mesmo capítulo. 

Antes de nos aprofundarmos nos pontos acima, faz-se necessário colocar que o 

neoinstitucionalismo não se origina a partir de um conceito abrangente, no qual partindo 

de um conceito base é possível explicar os fenômenos políticos. Ao contrário, para os 

teóricos do neoinstitucionalismo o fenômeno pode ter um tratamento múltiplo, e diante 

disso as abordagens são variantes de acordo com as escolhas metodológicas de cada 

pesquisador16.   

 Cabe, então, ressalvar que Lowdes (2002) caracteriza o neoinstitucionalismo 

como um paradigma em construção. Isso significa dizer que não há a formulação de 

uma teoria única para explicar este paradigma, bem como, não há uma unidade teórica 

para esclarecer os fenômenos políticos e sociais. Hall e Taylor (2003) nos apresentam 

                                                 
15 Todos os grifos colocados neste parágrafo são meus. 
16  Afirmação  conforme Immergut (1998) 
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três versões distintas – o neoinstitucionalismo da escolha racional, o 

neoinstitucionalismo sociológico e o neoinstitucionalismo histórico.  

 Tais versões são dotadas de identidades muito particulares, que pouco se 

interrelacionam.  Desta forma, o conceito de neoinstitucionalismo assume um caráter de 

múltiplas teorias, convergindo num ponto em comum: a relevância dada às instituições 

para a compreensão do comportamento dos atores e, consequentemente, dos fenômenos 

políticos. 

As três versões propostas por Hall e Taylor (2003) analisam as instituições e 

suas relações com a ação dos atores por diferentes caminhos, assumindo posturas 

distintas para suas variáveis explicativas. Diante disso, acredito que se faz 

imprescindível uma explanação mais detalhada de cada uma dessas versões. 

 

1.3.1 – O neoinstitucionalismo da Escolha Racional 
 
  
 De acordo com a perspectiva apresentada por Hall e Taylor (2003) esta corrente 

do neoinstitucionalismo visa ordenar intencionalmente as organizações de modo que 

essa estruturação reduza os custos de transação17. Isso se torna viável através das 

influências exercidas sobre as possibilidades, bem como, sobre a escolha nas 

alternativas da agenda de modo que diminua as incertezas quanto ao comportamento 

dos demais atores e gerando aos próprios atores “ganhos de troca”18.  

Nesta perspectiva os atores são guiados pela racionalidade; e as ações, pelos 

resultados. Na prática isto significa que os atores através de um conjunto de preferências 

determinadas agem de forma instrumental /utilitarista em busca da maximização dessas 

                                                 
17 De acordo com Elster (1994) a ação intencional tem como conseqüências algumas ações não 
intencionais. Contudo, este tipo de ação racional tem uma relação custo-benefício calculada. 
18 De acordo com Elster (1994) a incerteza é fundamental para entender a escolha racional 
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preferências. Toda essa ação é realizada de modo estratégico, com base num cálculo dos 

possíveis custos-benefícios que antecede a ação em si. 

Elster (1994) esclarece que a relação do custo-benefício é determinada por uma 

equação estratégica das perdas e ganhos (ônus e bônus) que os atores têm ao realizarem 

uma escolha e, consequentemente, ao executarem suas ações com base nessa escolha19. 

O que significa dizer que tanto as conseqüências, como a finalidade das ações são 

calculadas pelos indivíduos antes da ação em si. Ainda com base no autor é cabível 

afirmar que as normas sociais se mantêm na relação custo-benefício.  

Essa premissa de racionalidade dos indivíduos está toda baseada em dois fatores 

determinantes: a maximização dos benefícios e a redução dos custos. É de suma 

importância ressalvar que tais ações racionais terão impacto direto ou indireto na 

coletividade, gerando um problema de ação coletiva, sobre o qual nos deteremos mais 

adiante. 

“...os teóricos enfatizam o papel da interação 
estratégica na determinação das situações políticas. 
Suas intuições fundamentais são, primeiro, que é 
plausível que o comportamento de uma ator é 
determinante , não por forças históricas impessoais, 
mas por cálculo estratégico. Segundo, esse cálculo é 
fortemente influenciado pelas expectativas do ator 
relativas ao comportamento provável dos outros 
atores.” (HALL & TAYLOR. 2003.P: 206) 
 

  No que concerne ao neoinstitucionalismo da escolha racional, Immeurgut 

(1998) coloca que os interesses dessa corrente são fundamentados em fatores 

estratégicos direcionados por atores racionais através de suas escolhas, as quais levam a 

resultados equilibrados. Estes resultados equilibrados tendem a ser pensados como 

resultados subótimos, já que os teóricos da escolha racional se baseiam em estudos 

                                                 
19 ELSTER, John. Peças e engrenagens das ciências sociais. Trad: Antonio Trânsito. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1994 
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como o dilema do prisioneiro e o equilíbrio de Nash entre outros para explicar as 

instituições.  

 Aproveitando-me da colocação acima, retorno a Hall e Taylor (2003) no que 

concerne ao processo de origem e modificação das instituições. Para os teóricos da 

escolha racional as instituições nascem a partir de um acordo voluntário e a 

continuidade de sua existência está condicionada aos benefícios que a mesma é capaz de 

oferecer, como, por exemplo, a redução de custos. 

 

1.3.1.1 – A lógica da ação coletiva 
 
 Esse ramo da Teoria da Escolha Racional tem seu expoente máximo em Mancur 

Olson, autor que explicou a existência e o funcionamento de certos grupos a partir dos 

interesses individuais que incentivam seus membros.  Olson (1999) em sua obra A 

Lógica da Ação Coletiva nos apresenta a teoria que o agrupamento de indivíduos, 

mesmo não seguindo a mesma lógica do comportamento individual, está centrado no 

pressuposto da racionalidade. 

 Isto porque, de acordo com sua teoria, as organizações são mais que meras 

unidades para promover os interesses comuns de seus membros. E sim, as associações 

servem como uma unidade na qual estão em jogo vários interesses individuais. 

“membros de um grupo agem por interesses pessoal, individual” (OLSON, 1999:P.13). 

 A lógica da ação coletiva proposta por Olson, desmistifica a idéia de que as 

organizações agem por interesse coletivo, para o autor essa idéia é incoerente e 

contraproducente para a ação racional.  Para ele, os indivíduos de um determinado 

grupo se unem com um propósito comum, mas incentivados a agir em nome de um 

incentivo seletivo, isto é, o limite da unidade é o interesse comum, mas seus integrantes 

são motivados por suas aspirações pessoais. “Não é fato que só porque todos os 
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indivíduos de um determinado grupo ganhariam se atingissem seu objetivo grupal eles 

agirão para atingir este objetivo, mesmo que todos eles sejam pessoas racionais e 

centradas nos seus próprios interesses” (OLSON, 1999:P.14). 

 A análise estrutural do autor partia do nível micro (agentes) através do 

entendimento das ações racionais dos atores individuais, que possibilita uma série de 

abordagens relativas ao funcionamento e desenvolvimento do grupo, os quais podem 

gerar a partir do nível macro (estruturas) a irracionalidade no plano coletivo ou 

agregação. Questão que ficou conhecida como o problema do free-rider. 

  Essa problemática suscitou outra questão no plano de Olson (1999): as 

conseqüências das ações racionais e individuais no plano macro. Tais ações são capazes 

de gerar efeitos inesperados ou não intencionais. Na prática isto significa que os 

indivíduos voltados para os seus próprios interesses não irão calcular se as suas ações 

irão ou não desencadear uma outra ação no âmbito grupal. Porém, tal conseqüência é, 

na maioria das vezes, inevitável.  

 A grande complexidade na teoria de Olson (1999) é a transição da ordem de 

preferência dos indivíduos para as conseqüências geradas no desenvolvimento da ordem 

social. Vale ressaltar aqui que a obra de Olson é datada em 1965, época em que o 

paradigma behaviorista estava no mainstream das academias de ciência política do 

mundo, a sua teoria sobre A Lógica da Ação Coletiva anunciava que um novo 

paradigma estava se formando, levantando questões centrais da escolha racional.  

 

1.3.2 – O neoinstitucionalismo sociológico  

 Diferentemente do neoinstitucionalismo da escolha racional, o sociológico tem 

uma visão mais ampla das instituições. Conforme Hall e Taylor (2003) para os 

seguidores desta corrente as instituições não influenciam apenas os cálculos estratégicos 
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dos atores, mas também suas preferências fundamentais, o que também inclui suas 

preferências cognitivas, isto é, aquelas que são formuladas a partir de suas identidades. 

 Aqui a ação humana deixa de ser guiada somente através das regras e 

procedimentos formais, mas são também associadas às heranças cognitivas e aos 

modelos de moralidade formalizados através de padrões. Levando em consideração os 

fatores sociais e culturais para explicar a dinâmica institucional. Um ponto de 

fundamental importância nesta corrente, é que seus teóricos rompem com o paradigma 

que atomiza em pólos opostos instituições e cultura, e passam a definir ambos os 

conceitos a partir de uma única unidade. 

A noção de inserção e enraizamento dos padrões culturais é uma variável chave 

para explicar a ação dos atores e os mecanismos institucionais no neoinstitucionalismo 

sociológico. Para Immergut (1998) na teoria da organização, que segue a mesma idéia 

paradigmática do neoinstitucionalismo sociológico, os atores têm um comprometimento 

cognitivo desconhecendo, em parte, seus interesses, limites de tempo e informação, 

pois, dependem de uma seqüência de regras já processadas socialmente. Ainda de 

acordo com a autora esta corrente fundamenta-se por meio da estrutura de opiniões dos 

atores e o cálculo de seus interesses alicerçados nos procedimentos rotineiros como 

normas e convenções sociais. 

“Segue-se que as instituições influenciam apenas 
não o cálculo estratégico dos indivíduos, como 
sustentam os teóricos da escolha racional, mais 
também suas preferências mais fundamentais. A 
identidade de si dos atores sociais são elas mesmas 
vistas como sendo constituídas a partir das formas, 
imagens e signos institucionais fornecidos pela vida 
social” (HALL & TAYLOR. 2003.P: 210)  

  

Com base em Hall e Taylor (2003) pode-se dizer que os teóricos do 

neoinstitucionalismo sociológico respondem à sobrevivência das instituições mediante o 
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reforço e a legitimidade social que essas oferecem aos atores através de formas e 

práticas particulares, as quais conferem valoroso reconhecimento num amplo ambiente 

cultural. Tornado viável que os indivíduos confeccionem os modelos institucionais ao 

mesmo tempo em que os utilizam. 

 

1.3.3 – O neoinstitucionalismo histórico 

  
 Os adeptos desta corrente têm suas teorias baseadas em duas perspectivas: a da 

cultura e a do cálculo. Contudo, antes de especificá-las, acredito ser de fundamental 

importância colocar a forma como esses definem as instituições.  Baseada em Hall & 

Taylor (2003) as instituições são a personificação dos protocolos, procedimentos, 

normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da 

comunidade política. Isto é, as convenções e burocracias das instituições formais. 

 A despeito do debate presente entre os teóricos deste modelo, Hall & Tayllor 

(2003) apresentam-nos, como supracitado, duas perspectivas a serem abordadas: a 

calculadora e a cultural. Nessa ordem vamos tentar traçar uma idéia de como as 

instituições afetam o comportamento dos indivíduos a partir de ambas as perspectivas. 

  A calculadora enxerga nos atores um comportamento instrumental, dirigido a 

um comportamento estratégico. O que significa que os indivíduos buscam a 

maximização de seus objetivos a partir de um conjunto de preferências dadas, adotando, 

assim, um comportamento estratégico. As instituições atuam no sentido de oferecer aos 

atores maiores ou menores certezas dos comportamentos presentes e futuros dos demais 

atores, regulando – deste forma - as interações estratégicas. Por fim, os calculadores 

acreditam que as instituições se mantêm quando são capazes de solucionar os problemas 

de ação coletiva. Para os calculadores os indivíduos são determinados como “optmizer”. 
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Enquanto que os culturalistas reconhecem que os atores agem orientados para 

um fim, mas, que recorrem constantemente aos protocolos já estabelecidos ou/e aos 

modelos de comportamento conhecidos para alcançarem suas metas. Sendo assim, as 

instituições abastecem os atores de modelos morais e cognitivos que possibilitam 

interpretar as ações. Para esses teóricos as instituições sobrevivem porque são 

resistentes e estruturam decisões as quais os indivíduos possam adotar. Os culturalistas 

vêem os indivíduos como “satisfecers”. 

“A perspectiva calculadora sugere que as 
instituições se matem porque elas realizam algo da 
ordem de um equilíbrio de Nash. Em outros termos, 
os indivíduos aderem a esse modelo de 
comportamento porque o individuo perderá mais ao 
evita-los do que aderir a eles. Segue-se disso, quanto 
mais uma instituição contribui para resolver dilemas 
da ação coletiva, ou quanto mais ela torna possíveis 
os ganhos resultantes de trocas mais ela será 
robusta. Por outro lado, a perspectiva cultural 
explica a persistência de instituições ao enfatizar 
que muitas das convenções ligadas às instituições 
sociais não podem ser objetos explícitos de decisões 
individuais. Pelo contrário, enquanto componentes 
elementares a partir das quais a ação coletiva é 
elaborada, certas instituições são tão convencionais 
ou são tão usuais que escapam a todo 
questionamento direto, e enquanto construções 
coletivas, não podem ser transformadas de um dia 
para outro pela simples ação individual” (HALL & 
TAYLOR. 2003 .P:199) 
 

Uma característica de suma importância para os neoinstitucionalistas históricos 

são as mudanças a partir das trajetórias vivenciadas, denominado de path dependence. 

Entendendo as instituições como um legado das heranças do passado e não somente 

através das escolhas dos indivíduos. Para eles a vida política não depende apenas das 

instituições, outros fatores são fundamentais para entender os mecanismos que 

impulsionam a vida política. 
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De acordo com Immergut (1998) os teóricos desse modelo afirmam que os 

interesses dos atores são moldados pela organização coletiva e instituições que 

carregam consigo sua própria história por meio de valores sociais, culturais, normas 

históricas. Sendo os mecanismos institucionais revelados pela estruturação de opiniões, 

interesses calculados e formação de objetivos através de estruturas, regras, normas e 

idéias.  

 

 

1.4 – A alma do neoinstitucionalismo 
 
 Caracterizar o neoinstitucionalismo como o paradigma basilar da ciência política 

significa dizer que para se compreender um fenômeno sócio-político a análise não se 

limita apenas à formalidade das instituições, mas também as suas informalidades. Isso 

significa que o centro da questão institucional deixa de ser apenas em suas estruturas 

organizacionais e o impacto que essas têm sobre os indivíduos, mas também na relação 

entre indivíduos e instituições. 

 Na prática isso significa dizer que os teóricos deste paradigma, 

independentemente da corrente adotada, ocupam-se com o funcionamento das 

instituições e de que maneira influenciam o comportamento dos atores através de 

valores, normas e crenças. Bem como, os atores influenciam o funcionamento e o 

modelo das instituições.  O neoinstitucionalismo permite uma análise das regras 

informais do jogo. E sob essa idéia que está ancorada a alma deste paradigma. 

 Para clarificar as colocações supracitadas, retorno aos pontos trazidos por 

Lowdes (2002) versando sobre “o espírito de mudança do neoinstitucionalismo”, 

citados no início deste capítulo. Tentarei fazer uma explanação mais refinada e 

direcionada sobre cada um deles, buscando trazer à tona a característica principal de 
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cada um destes pontos, detendo-me naquilo que o neoinstitucionalismo oferece como 

base à ciência política. 

 O primeiro tópico levantado por Lowdes (2002) é que o foco do 

neoinstitucionalismo deixa de ser apenas as organizações e passa a ser também nas 

regras do jogo. Tornado um pouco mais claro, isso significa dizer que as instituições 

fundamentam regras que determinam e constrangem o comportamento dos atores. 

“Institutions, then, provide the rule of the game, while organizations  - like individuals – 

are players within that game” (LOWDES. 2002.P: 98).20  . Na pratica o que a autora diz 

é que instituição deixa de ser sinônimo de organização, passando a ser compreendidas 

como duas unidades distintas. Contudo, o conhecimento da organização é fundamental 

para a análise institucional. “ institutions are  sets of rules that exist within  and between 

organizations, as well as under, over and around them“(LOWDES. 2002.P:98)21.  

 O segundo ponto a ser abordado pela autora é a valorização dada no 

neoinstitucionalismo nas regras informais, não descartando, obviamente, as regras 

formais. Assim como as instituições formais, as instituições informais são decisivas 

para moldar o comportamento político dos indivíduos. Para Helme e Levitsky (2006) as 

instituições informais podem convergir ou divergir do propósito das instituições 

formais, sendo elas tipificadas como instituições informais complementares, 

acomodativas, substitutivas e concorrentes, sobre essas tipologias me deterei como mais 

rigor mais a frente.  Ainda de acordo com os autores as instituições informais são regras 

e procedimentos criados, comunicados e aplicados fora das sanções oficiais e 

                                                 
20 LOWDES, Vivien. Institucionalism: in Theory and methods in political science. 2nd Edition. Editad by 
David Marsh and Gerry Stoker. Palgrave Macmillian, 2002. p:98 
21 LOWDES, Vivien. Institucionalism: in Theory and methods in political science. 2nd Edition. Editad by 
David Marsh and Gerry Stoker. Palgrave Macmillian, 2002. p:98 
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geralmente são tão importantes quanto às instituições formais na estruturação das regras 

do jogo22. 

 Terceiro, para Lowdes (2002) o neoinstitucionalismo busca os aspectos 

dinâmicos das instituições, e não mais o estático como no velho institucionalismo. As 

instituições perdem a idéia de “coisa” e passam a ser entendidas como um processo em 

andamento. Esses teóricos também fundamentam sua preocupação em como os arranjos 

institucionais permanecem úteis enquanto satisfizerem os interesses dos atores, 

referindo-se ao que a escolha racional trata como a relação de custo-benefício. 

 Quarto, os teóricos do neoinstitucionalismo afirmam assim como as instituições 

estão incrustadas de valores sociais, do mesmo modo que esses valores sociais são 

capazes de modelá-las.  Para os neoinstitucionalista a relação entre instituições e valores 

é tão intrínseca que as instituições podem ser modificadas a partir da mudança de 

valores no seio da sociedade. Lowdes (2002) cita Goodin (1996) and Rothsein 

(1996,1998) que consideram como as instituições políticas podem ser designadas para 

cultivar desejos imersos na sociedade. 

 Quinto, o neoinstitucionalismo sai do holismo característico do velho 

institucionalismo e passa a observar as instituições de maneira desagregada.  A vida 

política em si deixa de ser uma observação única e seus componentes como, por 

exemplo, sistemas eleitorais, taxas e benefícios de sistema, relações inter-

governamentais entre outras passam a ser vistas de forma independente, não precisando 

adequar a todo sistema para ser analisada. O diferencial das instituições está centrado 

em suas relações de poder, privilégios de certos grupos e exclusão – inclusões de certos 

indivíduos. “Institutions embody powers relations by privileging certain courses of the 

action over others and by including certain actors and excluding others” (LOWDES. 

                                                 
22 HELME, Gretchen and Levitsky. Informal institutions and democracy. John Hopkins University Press, 
Baltimore, 2006 
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2002.P: 100)  . Outra importante consideração neste tópico é que as instituições não são 

fechadas, possibilitando a aparição de resultados não previstos. 

 Sexto, Lowdes (2002) coloca que para os teóricos deste paradigma as 

instituições não funcionam como células independentes na sociedade.  A sua existência 

excede o limite espaço e tempo. Na pratica isto significa que as instituições dependem 

do intercâmbio com as demais instituições, bem como, com a sociedade e seus atores. “ 

The diversity of political institutions arise at least in part from their interaction with 

non-political institutions at the local level, which creates opportunities to do not only 

different things but also the same things differently” (CLEGG. 1990. P:  151)23.  

Ainda a despeito dessa sexta colocação os teóricos da escolha racional afirmam 

que a interação entre regras institucionais acontecem em diferentes níveis, enquanto  

para os adeptos do neoinstitucionalismo histórico, que estudam as instituições em locais 

diferentes, mostram que as instituições estão intrinsecamente  ligadas à trajetória 

percorrida ou “path dependent” na produção de comportamento político. Já para os 

teóricos do neoinstitucionalismo sociológico ou teoria das organizações o ambiente 

institucional serve para reforçar ou destruir as estruturas sociais. 

 Todos os pontos apontados por Lowdes (2002) como sendo basilares para a 

compreensão do neoinstitucionalismo não devem e nem podem ser entendidos 

separadamente. Ao contrário, esses são os alicerces de sustentação deste paradigma, os 

quais concentram suas análises tanto nas regras formais quanto informais do jogo, 

apresentando através de várias perspectivas o papel das instituições e toda sua relação 

com o comportamento dos atores. Buscando um maior entendimento entre a realidade e 

a formalidade institucional. 

 
                                                 
23 Colocação extraída do texto LOWDES, Vivien. Institucionalism: in Theory and methods in political 
science. 2nd Edition. Editad by David Marsh and Gerry Stoker. Palgrave Macmillian, 2002. p:101 
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1.4.1 – As problemáticas do neoinstitucionalismo 
 
 Compreender o neoinstitucionalismo como um paradigma dotado de força e 

verdades incontestáveis para solucionar os problemas da relação instituições e 

indivíduos seria uma afirmação incipiente e inócua. Assim como há diversas brechas 

encontradas nos paradigmas anteriores, o neoinstitucionalismo é uma tentativa mais 

refinada e robusta que as anteriores para responder às questões que ainda se encontram 

sem respostas ou com respostas vagas e insuficientes para a análise de fenômenos 

políticos. 

 De acordo com Kuhn (2003) na ciência não existe verdade absoluta, o que os 

paradigmas científicos tentam fazer é encontrar explicações razoáveis para os 

fenômenos. Bem como, os paradigmas podem ser observados de distintas maneiras 

partindo por pressupostos diferentes balizando o que a ciência normal vai construindo24.  

 Ainda com base em Kuhn (2003) o desenvolvimento da ciência caminha no 

sentido da consolidação de paradigmas, e não se faz possível pensar em paradigmas 

relevantes na ciência se os mesmo não estiverem sujeitos a críticas. Sendo necessário 

refutar as teorias para, então, consolidá-las. É por esse motivo que apresento abaixo 

alguns dilemas ou questionamentos que continuam sendo enfrentados pelo 

neoinstitucionalismo. 

 O primeiro deles é a abordagem multiteorética do neoinstitucionalismo, como 

explica Gamble (1990) no texto de Lowdes (2002) o neoinstitucionalismo é melhor 

entendido como uma “organização de perspectivas”, que permite a competição  entre 

suas próprias correntes teóricas25.   Ainda em Lowdes (2002), Calhoun (2000) afirma 

que a abordagem neoinstitucionalista pode ser melhor entendida  através dos ganhos 
                                                 
24 KUNH, Thomas S. A Estrutura das revoluções cientificas. Trad: Beatriz Vianna. Perspectiva: São 
Paulo, 2003. 
 
25 Colocação extraída do texto LOWDES, Vivien. Institucionalism: in Theory and methods in political 
science. 2nd Edition. Editad by David Marsh and Gerry Stoker. Palgrave Macmillian, 2002. p:107. 
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espistêmicos, isto é, constituído pelo movimento de uma posição problemática em 

direção a uma alternativa mais adequada dentro do campo de alternativas disponíveis26.  

 Immergut (1998) pontuou algumas críticas ao neoinstitucionalismo, porém, 

focadas no neoinstitucionalismo histórico.  Para autora, a história no particularismo, 

contextos e contingências históricas oferecem algumas desvantagens. A primeira está 

centrada na falseabilidade, isto é, a construção de interesses ou modelos contextuais 

causais parecem ser explicados unicamente pela história, contudo, essa está suscetível a 

uma explicação mais geral. Logo, sem uma boa perspectiva comparativa os 

neoinstitucionalistas históricos tendem a exagerar na singularidade de seus casos e as 

narrativas históricas podem servir como provas incorretas. 

 Segundo, Immegut (1998) os neoinstitucionalistas históricos se aproveitam, em 

parte, dos modelos positivos que eles rejeitam. Assim sendo esses teóricos dessa 

corrente estão sistematicamente em ataque contra os modelos dominantes. De certo que 

é legitimo mostrar fatos não ajustáveis em modelos dominantes, mas tais interpretações 

formuladas por eles não são sempre expostas à competição crítica, pois, são formuladas 

para ser inextricáveis de seu conceito original. Por fim, os neoinstitucionalistas 

históricos minam o impacto cumulativo de seus trabalhos evitando a sistematização. O 

ecletismo e a prolixidade do neoinstitucionalismo histórico é inevitável, todavia, os 

estudos devem ser motivados por programas teóricos e não por questões substantivas. 

Ainda de acordo com a autora, a ênfase historicista sobre a indeterminação e a 

singularidade pode aplacar contra a construção de teorias. 

 Outra severa critica foi formulada com base na generalização da Teoria da 

Escolha Racional ou aplicabilidade dessa teoria para a resolução de todas as questões. 

Para Boudon (1998) há uma certa limitação em reconhecer racionalidade em todas as 

                                                 
26 Colocação extraída do texto LOWDES, Vivien. Institutionalism: in Theory and methods in political 
science. 2nd Edition. Editad by David Marsh and Gerry Stoker. Palgrave Macmillian, 2002. p:108. 
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ações. De acordo com o autor, a ação pode ser um fenômeno não instrumental, e ter um 

profundo reconhecimento sociológico27.  Assim sendo, se a racionalidade da Teoria da 

Escolha Racional pode ser limitada, tal teoria consequentemente, não serve como uma 

teoria geral da ação. 

 Boudon (1998) também coloca que mesmo uma ação instrumental pode ser 

orientada por crenças que a Teoria da Escolha Racional não deseja explicar. Todavia, 

para os teóricos do neoinstitucionalismo da escolha racional as respostas para a 

superação dessas criticas é muito clara. Primeiro, a Teoria da Escolha Racional é geral 

supondo que mesmo que as ações possam parecer não instrumentais, elas terminam por 

ser instrumentais num nível mais profundo.  

 Ainda segundo Boudon (1998) outra forma que os neoinstitucionalistas da 

escolha racional se utilizam para salvar a generalidade dessa corrente é tornar válido um 

conjunto de hipóteses sobre as causas do comportamento, em princípio 

incompreensível, permitindo que através deles possam ser assumidos o auto-interesse 

para todo e qualquer comportamento.  Essa teoria para preservação da Teoria da 

Escolha Racional ganhou força invocando a epistemologia de Milton Friedman e é 

dotada de caráter positivista, é se as teorias incorporando esse postulado reproduzem 

perfeitamente os dados observados.  

Outras criticas quanto a generalidade da Teoria da Escolha Racional partiram de 

Green e Shapiro (1996) também evidenciando claramente essa tendência universal28. Os 

autores afirmam que a fraqueza da escolha racional está enraizada nas aspirações que 

seus teóricos têm para universalizar os comportamentos políticos a partir de seus 

                                                 
27 BOUDON, Raymond . Limitations of Rational Choice Theory. The American Journal Of Sociology. 
Vol 104. 1998 
28 GREEN,Donald P . Shapiro, Ian. Pathologies of Rational Choice Theory. A Critique of  applications in 
political science. Yale University Press: New Haven and London. 1996. 
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pressupostos. Essa aspiração se baseia na teoria da escolha racional como a única 

resposta viável para os fenômenos sociais.  

As criticas não param por aqui, porém vou me limitar a essas, pois, poderíamos 

dedicar mais tempo e espaço que o necessário para a produção deste trabalho. Dessa 

forma, incorreria no risco de perder o foco principal desta análise. 

 

1.4.1.2 – Rebatendo às criticas 
 

Como respostas ou sugestões às criticas supracitadas, Immergut (1998) 

aconselha a agregação e fusão das interpretações, contribuindo para o surgimento de 

duas interpretações distintas a escolha racional versus a perspectiva “calculadora” e 

“culturalista”, essa proposição foca na transposição de ambas as perspectivas. A autora 

defende a existência de um núcleo teórico comum para os distintos ramos do 

neoinstitucionalismo, possibilitando endossar um potencial fértil através da combinação 

de elementos da escolha racional, teoria das organizações/neoinstitucionalismo 

sociológico e neoinstitucionalismo históricos. 

Boudon (1998), por sua vez, sugere que a ação racional deve estar fundamentada 

no pensamento sociológico clássico, utilizados por Weber e Tocqueville, sobre o qual as 

causas de uma determinada ação residem nas razões que o ator adotou para tal ação. 

Essas razões podem ir além das considerações sobre custo-benefício, indicando outros 

caminhos a serem seguidos. Assim, Boudon (1998) parte da visão que a teoria da 

escolha racional pode ser extremamente proveitosa, contudo, a aplicação da análise 

custo-benefício depende das diversas naturezas da situação. 

Para Boudon (1998) a teoria da escolha racional não é uma teoria geral, pois, ela 

torna a noção de racionalidade inflexível e limitada. Assim o autor propõe um outro 

conceito próprio à noção da racionalidade buscando inspiração em Weber e Tocqueville 



 

 

42

duas razões distintas de racionalidade que superam a racionalidade instrumental: 

racionalidade cognitiva e racionalidade axiológica. 

A primeira, racionalidade cognitiva é confrontada com a maximização da 

relação custo-benefício através de uma verificação contínua sobre a aplicabilidade de 

uma idéia, reforçando-a cada vez mais. A segunda, racionalidade axiológica, defende o 

conceito de que as escolhas não são pautadas apenas por conseqüências desejáveis na 

relação custo-benefício, mas , também são dotados de fortes razões não instrumentais 

para realizar suas escolhas.  

A partir desses dois modelos propostos, Boudon (1998) tenta aperfeiçoar o 

modelo de racionalidade, denominado-o de modelo cognitivista. Tal modelo apóia-se 

em alguns postulados básicos: (I) atores sociais devem ter fortes razões para fazer o que 

fazem, e crê no que acreditam; (II) essas razões podem ser tratadas como as diferenças 

entre custo-benefício ou podem repousar sobre crenças normativas e cognitivas, 

resultando em alguns casos em crenças involuntárias; (III) razões axiológicas para 

algumas ações e (IV) razões cognitivas para algumas ações. 

 Assim, para Boudon (1998) quando as razões do modelo cognitivista são 

restritas ao uso da relação custo-benfício, deve-se buscar a teoria da escolha racional. 

Da mesma maneira que quando as razões pertencentes à relação custo-benefício são 

revogadas, deve-se recorrer ao modelo cognitivista.  

“Cognitivist Model supposes that actions, decisions 
and beliefs are meaningful  to the actor in the sense 
that they are perceived by him as grounded on 
reasons. Even Though he cannot able to identify 
these reasons clearly, he has the intuitive impression 
that they are grounded on reasons. Two importants 
remake can be introduced here. Although it is 
tautological to define rationality by the notion of 
“strong reasons”. It is the only way of getting rid of 
the discussions as to “what rationality really means”, 
where the discussants expose generally what they 
mean. As to they postulate that beliefs and actions 
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are grounded on reasons , it is not tautological. 
Many traditions start, on contrary, from the 
assumption that actions and beliefs are not the effect 
of reasons”(BOUDON.1998.P: 826) 
 

 

O importante para Boundon (1998) é abandonar a idéia do que a racionalidade 

realmente significa, e centrar no ideal das “fortes razões” que conduzem essa 

racionalidade.  Reafirmando a defesa do autor de que as crenças e ações estão 

estabelecidas sobre as razões, e para conhecê-las é necessário reconstruí-las. 

Por fim, entre a série de respostas e contrargumentos às criticas de  Green e 

Shapiro (1996), alguns autores menos céticos da escolha racional têm dividido o 

conceito de universalidade desta corrente em totalmente universal e universal 

segmentado. Os adeptos do universalismo segmentado descrevem a escolha racional 

como uma “família de teorias” e não como uma teoria simples. Essas diferentes teorias 

atestam várias afirmações a despeito daquilo o que é maximizado e de como nós 

podemos entendê-lo.  

Trago, então, para a discussão a idéia que considero mais relevante para este 

trabalho, apresentada por Satz e Ferejohn (1993). Tais autores propõem no texto de 

Green e Shapiro (1996) um universo mais amplo que permeia as relações estruturais e 

causais, não trabalhando apenas com predições particulares de resultados. Isso não 

significa que os autores descartam a teoria da escolha racional, mas, apresentam 

diferenças entre a escolha racional que eles chamam de externalistas e internalistas. 

Ambas perfeitamente viáveis para análise e estudo dos fenômenos políticos e sociais. 

A internalista está focada apenas no individuo e suas preferências, a qual eles 

definem como “thin racionality” a capacidade do ator de escolher suas alternativas. 

Centrada na racionalidade pura, essa análise é totalmente instrumental. Enquanto a 

externalista, denominada de “thick racionality”, nesse caso mesmo os atores envoltos 
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de racionalidade, elementos culturais e sociais não podem ser desconsiderados. Isto é, 

este tipo de racionalidade leva em conta outros fatores externos que não somente a 

definição pura de racionalidade. 

Ao analisarmos o fenômeno estudado neste trabalho, o qual aborda o 

funcionamento das empresas de segurança privada em Pernambuco, deter-me-ei na 

thick racionality na qual elementos culturais são fundamentais para compreender a ação 

dos atores, bem como, o modus operanti das instituições formais e informais. 

 

1.5 – Contextualizando a problemática deste estudo. 
 
 A análise deste trabalho, centrada interação estrtégica entre a esfera pública e a 

segurança privada, concentra-se na ação dos indivíduos. Assim, por meio delas 

procurarei compreender as escolhas individuais e os meios utilizados para a busca de 

benefícios dos atores. A concentração na ação dos indivíduos não desconsidera outros 

mecanismos teóricos para a compreensão das instituições. Isto porque, como já vimos 

nas criticas acima a teoria da escolha racional como único mecanismo teórico tende a 

ser falho, partindo da premissa que essa teoria “pura” não é sensível a elementos como 

valores culturais e históricos. Assim a cultura é uma variável independente para a 

elaboração deste trabalho. 

 Porém, a problemática de avaliar um determinado fenômeno sobre esse contexto 

ainda é complicada, pois, tal agregação não é simplória a ponto de estratificar essas 

variáveis. Contudo, ressalvo utilizarei os valores instrumentais, sem descartar os valores 

intrínsecos29. A agregação desses fatores para a realização deste trabalho resulta na 

utilização do oportunismo metodológico, o qual tem como variável não só o utilitarismo 

instrumental dos atores, mas os demais valores sociais e históricos. 

                                                 
29 Por valores intrínsecos entenda-se questões como ética, moralidade cf Grandona (2002) 
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 Segundo Skocpol (1993), Adam Przewoski é um dos principais seguidores do 

oportunismo metodológico através da defesa de duas visões distintas30. A primeira parte 

do pressuposto que o mundo é formado por fatores endógenos, isto é, as ações dos 

indivíduos são movidas pela busca de objetivo de cada individuo. E a segunda, é que 

essas mesmas ações individuais também são condicionadas por estruturas e restrições. 

Sendo assim, para entender os mecanismos institucionais não podemos nos limitar 

apenas a simples agregação de preferências, mas buscar os valores, crenças, cultura, 

oportunidade e constrangimentos que estão inseridos neste contexto. Como vimos 

acima, de acordo com Ferejohn (1993) está racionalidade onde estão envoltos elementos 

sociais e culturais é denominada de densa. 

 Ao longo desta dissertação, ao analisar a tomada de decisão de atores,isto é, o 

processo decisório - estarei sempre relacionando-o diretamente ao contexto social e 

institucional. É sob esses contextos que os atores moldam suas ações e desenvolvem 

condições estratégicas para tomadas de decisões. Logo, a interação dos indivíduos no 

contexto em que está imerso e a ação dos demais envolvidos naquele contexto será 

determinante para a escolha de suas ações. “... o enfoque da escolha racional assume 

que o comportamento dos indivíduos é uma ótima respostas as condições de seu meio e 

ao comportamento dos outros atores” (TSEBELIS.1998.P: 56)31 

As intenções individuais e os benefícios desejados pelos atores resultam em 

ações estratégicas e na interação entre eles. Essas ações são provenientes do sistema de 

ordenação de preferências dos indivíduos, e essas preferências são motivadas por 

desejos e oportunidades, gerando uma ação. Essa ação, por sua vez, pode encontrar o 

equilíbrio alcançando o resultado pretendido. De acordo com Elster (1994) o equilíbrio 

                                                 
30 SKOCPOL,Theda et alli. The role of theory in Comparative Politics. Princeton: Princeton University 
Press, 2003. 
31 TSEBELIS,George. Jogos Ocultos: escolha racional no campo da política comparada. Trad: Luiz Paulo 
Rouanet. São Paulo. Universidade de São Paulo, 1998. 
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é uma posição que resulta da ação estratégica de dois ou mais atores, nesse estado os 

planos dos indivíduos são consistentes entre si e os mesmos não recebem incentivos 

para que suas posições sejam modificadas. 

Os resultados são mecanismos chave para entender a orientação dos indivíduos, 

já que esses visam à maximização dos seus benefícios. A partir daí os atores irão 

escolher os meios possíveis para realização de suas ações. Esses meios são oferecidos 

pelos contextos em que eles estão imersos e/ou são provenientes de novas ações que 

possibilitem a criação desse meio.  

“Os sujeitos ao tomarem suas decisões em um 
determinado contexto devem estar informados sobre 
as regras existentes. Essas regras podem ser criadas 
intencionalmente, ou seja, eles criam regras para 
maximizar seus benefícios. As regras criadas são as 
que possivelmente regularão a interação dos 
participantes e orientarão suas ações. O individuo 
pode agir contrário as regras e com isso ser 
irracional; ou o individuo pode descobrir que agir de 
modo contrário a regra é a atitude mais racional. 
Portanto, é de vital importância que o individuo 
racional esteja bem informado no âmbito de seu 
contexto de ação para tomar sua decisão racional” 
(OLIVEIRA.2006.P: 39) 32 
 

 Através da escolha racional e do conhecimento prévio sobre a cultura 

institucional e social que os atores estão envoltos, irei em busca dos incentivos que 

estimulam os atores a tomarem suas decisões tanto na esfera pública quanto na esfera 

privada. São esses incentivos que determinarão a ordem de preferência dos atores, 

justificando suas ações e também a busca de cooperação dos atores com atores de outra 

esfera. 

 Para um melhor entendimento deste processo é necessário conhecer a ação dos 

atores e encontrar sua racionalidade. Então, teremos um pressuposto formado sobre os 

                                                 
32 OLIVEIRA, Adriano. As peças e mecanismo do fenômeno do tráfico de droga e do crime organizado. 
Tese (Doutorado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Doutorado em Ciência 
Política, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. 
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resultados desejados, e a partir daí serão oferecidos mecanismos que possibilitam 

analisar os meios que permeiam a cooperação entre atores públicos e privados.  

“O reconhecimento dos sujeitos como racionais 
facilita a explicação por mecanismos. Nesses casos 
em cada peça há um sujeito racional que toma 
decisões intencionais com objetivo de conquistar 
algum fim e maximizar  benefícios provenientes 
dessa conquista. Nesse sentido, suas ações, quando 
conhecida como racionais, tornam inteligíveis seus 
objetivos e, por conseqüência, permite a 
compreensão das possíveis interações das peças 
presentes nos mecanismos...” (OLIVEIRA. 2006.P: 
40)  
  
 

Essas linhas teóricas agregadas aos fatos empíricos, que veremos nos capítulos 

mais adiante, permite-nos encontrar a relação de casualidade na busca da cooperação 

entre atores que podem ser explicadas e explicitadas. Assim, as variáveis que permitem 

o surgimento de certos fenômenos podem ser identificadas, como o trafico de influência 

proporcionado entre as esferas públicas e privadas. 

 Ainda presa a bases teóricas, o capítulo a seguir abordará com mais rigor a 

teoria sobre instituições informais, já que essas são variáveis chaves para entender o 

neoinstitucionalismo. E como é cabível não só diante do objeto de estudo deste trabalho, 

como também pela natureza e funcionamento das instituições informais farei, uma 

análise conceitual a partir de algumas teorias democráticas, contextualizando, em 

seguida, a democracia brasileira. 
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Capítulo II - Instituições Informais e Democracia 
 
 

 Seria completamente inócuo o tema abordado nesta dissertação, mesmo 

alicerçado em todos os paradigmas supracitados, caso não houvesse uma 

conceitualização teórica a despeito das instituições informais. Assim como, todo 

trabalho seria vago se não analisasse os conceitos de democracia presente na Teoria 

Democrática Contemporânea, sem fazer uma breve análise da perspectiva brasileira. 

 Compreender o que são instituições informais é de fundamental importância se 

temos como paradigma central deste trabalho o neoinstitucionalismo. Já que nesse 

paradigma as regras informais são tão importantes quanto as formais para entender as 

regras do jogo. Da mesma maneira que, faz-se imprescindível ressaltar que as 

instituições informais são determinantes para qualificar uma democracia. “ Informal 

institutions merit our attention because they shape how democratic works – for both 

good and ill” (HELME; LEVITSKY. 2006.P: 8) 

  A análise democrática também surge como ponto vital, afinal, os desenhos 

institucionais e seus mecanismos de funcionamento têm um reflexo direto na 

democracia. Logo será possível discernir ao longo do trabalho as diferenças entre o 

Brasil formal e o Brasil real. 

 

2.1 – Instituições Informais 
 
 Para entender o surgimento das instituições informais, faz-se necessário colocar 

que mesmo denominadas de informais, tais instituições não surgem sempre como 

estruturas divergentes do próprio Estado. Através de uma literatura recente que 

conceitualiza e tipifica essas instituições podemos perceber que muitas vezes o Estado 
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se utiliza dessas instituições para complementar suas atividades e ações33. Ou em outros 

casos, as regras formais existem apenas como padrões, e os indivíduos são guiados 

quase que totalmente pelas regras sub-escritas ou informais. 

 A origem das instituições informais acontece na maioria das vezes de maneira 

gradual, à medida que as leis sociais vão se distanciando ou não funcionando de acordo 

com as normas legais do Estado. Porém, devo salientar que a não legalização dessas 

instituições não condiz necessariamente a um funcionamento obscuro e inaceitável. Ao 

contrário, tais instituições mesmo não legalizadas pelo Estado são legitimadas pelos 

atores e pela sociedade. 

           Isto significa que mesmo caminhando paralelamente às leis formais, as 

instituições informais podem vir a complementar o Estado quando as instituições 

formais estão frágeis ou até mesmo substituí-las nos casos em que elas inexistam. A 

sanção para o funcionamento das mesmas se concretiza através dos atores sociais, e é 

garantida justamente pela fragilidade ou inexistência do Estado.  

“By definition, the creation of informal institutions 
differs markedly from formal rule-making processs. 
Whereas formal rules are created through official 
channels (such as executives and legislatives) and 
communicated and enforced by state agencies (such 
as the police and courts), informal rules are created, 
communicated, and (usually) enforced outside 
public channels. They are rarely publicly debated or 
written down, and the actors who create and enforce 
them may deny doing so.” (HELME; LEVITSKY. 
2006.P: 19) 

 

Com base na obra de Helmke e Levitsky (2006) são apresentados quatro 

justificativas especificas para o surgimento das instituições informais.  A primeira 

concerne às instituições formais incompletas, essas são marcadas por parâmetros de 

comportamento, mas, que não são totalmente suficientes para guiar todas as 
                                                 
33 HELME, Gretchen; Levitsky, Steven. Informal Instituions and democracy: lessons from Latin América. 
Baltimore.The Johns Hopkins University Press. 2006. 
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circunstâncias. Assim sendo, os atores operam particularmente no contexto das 

instituições formais, desenvolvendo normas e procedimentos que viabilizem seus 

trabalhos ou problemas não contemplados pelas regras formais. 

Segundo, as instituições informais podem ser criadas a partir da incapacidade 

das instituições formais para a realização de mudanças ou pelo alto custo para a 

realização dessas mudanças. Nesses casos, alguns teóricos afirmam que a criação de 

instituições informais é a melhor saída para os atores que não conseguem ou são 

incapazes de obter os resultados a partir das instituições formais. 

A terceira possibilidade sugerida pelos autores é justificada pela fraqueza das 

instituições formais ou pelo fato das instituições formais não oferecem credibilidade ou 

não cumprirem suas determinações. Esse caso remete a uma questão fundamental que 

veremos na secção sobre democracia: o Capital Social. Isso significa que os indivíduos 

sem a confiabilidade nas normas formais, as quais são capazes de determinar o nível de 

cooperação e constrangimento, vão a busca de outros mecanismo – por vias informais-  

que sejam capazes de gerar confiança e , consequentemente, cooperação. 

Particularmente, diria que esta seria a justificativa mais plausível para elaboração deste 

trabalho. 

A quarta é última abordagem sobre a origem das instituições informais afirma 

que os atores podem criar instituições informais para alcançar (publica ou 

internacionalmente) resultados inaceitáveis.  Isto significa que, as instituições informais 

permitem aos atores adotar ações e posturas que não podem ser validadas por vias 

formais.  Para os autores o caminho seguido por essas instituições é a saída da 

formalidade impopular para a informalidade ilegal. 

Alicerçado nessas proposições, os autores argumentam que alguns teóricos 

conceitualizam o surgimento das instituições informais a partir de uma relação de 
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coordenação e cooperação. Isto porque, através da coordenação e cooperação são 

geradas forças e recursos capazes de promover relações de custo-benefício, 

determinadas por um processo de barganha, sob as quais os atores buscam maximizar 

seus benefícios. Isto é, seriam meramente utilitaristas do ponto de vista da escolha 

racional. 

Distintamente, uma outra corrente de estudiosos adota a postura que as 

instituições informais podem ser entendidas através dos contingentes históricos e até 

mesmo pelo processo de path dependence. Nesse caso a criação das instituições 

informais depende mais experiências históricas vividas pela sociedade que da produção 

dos próprios atores. Essa corrente é composta por neoinstitucionalistas históricos. 

Outro ponto abordado por Helmke e Levitsky (2006) é a maneira que essas 

instituições informais são comunicadas e aplicadas aos atores relevantes, isto é, como 

eles tomam conhecimento de sua existência e adotam suas normas para garantir o 

processo de legitimação. Para os autores, tal processo se dá através de dois mecanismos 

diferentes: o primeiro é por uma rede de conhecimento pessoais operacionalizados 

através das organizações, como, por exemplo, os partidos políticos; o segundo, tende a 

alcançar uma visibilidade maior quando regras formais são quebradas, e essa quebra é 

sancionada pelos indivíduos. Resultado, em seguida, num esforço para efetivar as regras 

informais.  

Helmke e Levitsky (2006) afirmam que, de maneira geral, as instituições 

informais são regras e procedimentos criados, comunicados e aplicados fora das sanções 

oficiais e geralmente são tão importantes quanto as instituições formais na estruturação 

das regras do jogo.  Isso significa dizer que a legitimação dessas instituições por parte 

da sociedade pode atribuí-las um valor semelhante ou mesmo superior ao das 

instituições formais para a estruturação das regras jogo. 
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Os autores apresentaram quatro tipologias distintas, subdivididas em duas 

categorias demarcadas pelo grau de convergência com o Estado e eficiência das 

instituições formais. Com isso os autores demonstraram que as instituições informais 

não somente tendem a seguir caminhos distintos, da mesma forma que resultam em 

diferentes conseqüências. 

Para uma melhor compreensão dessas instituições, elenco abaixo as quatro 

tipificações apresentadas por Helmke e Levitsky (2006).   A primeira são as instituições 

informais que coexistem com a efetividade das instituições formais e seus resultados 

complementam as atividades e normas formais do Estado, não produzindo resultados 

divergentes das estruturas formais, essas são denominadas de instituições informais 

complementares. 

 A segunda seriam as instituições informais substitutivas, as quais alcançam 

resultados compatibilizados com as regras formais, funcionando nos Estados em que os 

preceitos legais não são aplicados frequentemente.  Em ambas as tipologias supracitadas 

as instituições informais surgem como estruturas convergentes às instituições formais e 

consequentemente às leis do Estado. 

  As estruturas informais divergentes são classificadas em: instituições informais 

acomodativas, das quais é possível dizer que alteram os resultados substantivos, 

opondo-se ao espírito das instituições sem alterar suas regras formais. Geralmente essas 

são criadas por atores que discordam dos resultados formais, mas não tem capacidade de 

alterá-los.  

Por fim, aquela a qual a parte empírica deste trabalho versará, instituições 

informais competitivas. Essas instituições atuam em concomitância com a ineficiência 

das instituições formais, encontrando assim resultados distintos. Nessas estruturas os 
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incentivos são incompatíveis com as regras formais. “To follow one rules, actors must 

violate another” (HELME; LEVITSKY. 2006. P: 15) 

 Com base nessas tipologias , é cabível colocar as instituições informais surgem 

pelo motivo citado no início deste capítulo, mas sua legitimação é concretizada 

gradualmente a partir dos padrões de regularidade sistemáticos estabelecidos entre as 

esferas formais e informais. Quando o Estado apresenta suas fragilidades ou omissões, 

naturalmente se desenvolvem à margem instituições informais, que de alguma forma, 

apresenta resultados concretos e palpáveis junto à sociedade. Sejam eles legais ou não! 

 As convenções informais também não se desenvolvem aleatoriamente, e assim 

como os desenhos institucionais formais, os informais também oferecem regras e 

oportunidade para os atores. Dessa forma, o comportamento dos atores vai se 

integrando a essas instituições, modificando e modelando seus mecanismos de 

funcionamento. 

 Isto é, o funcionamento das instituições informais é determinado tanto por 

fatores endógenos como por fatores endógenos. O que significa dizer que tanto os 

próprios mecanismos formados dentro das instituições informais, bem como, aqueles 

que envolvem a sociedade e os atores a sua volta são determinante para o 

funcionamento das mesmas.  

Logo, fatores endógenos e exógenos são capazes de modelar as instituições 

informais e o comportamento dos atores. A relevância que deve ser dada aos fatores 

exógenos ressalva que o desenho institucional em si, sem a busca de elementos culturais 

e cognitivos, pode tornar a análise frágil e incompleta. Sendo assim não se faz possível 

entender instituição sem considerar o meio social em que ela existe.   

  Isso significa dizer que assim como nas instituições formais, nas instituições 

informais padrões de comportamento dos atores, pautados por valores, crenças, relações 
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de poder são capazes de se submeter aos constrangimentos e oportunidades oferecidos 

pelas instituições. Da mesma forma que os constrangimentos e oportunidades podem 

sofrer variações a partir desses padrões.  A questão central desse padrão de 

comportamento está diretamente relacionada ao “ethos” democrático dos atores. 

 Ao citar o “ethos” democrático a referência a este termo está diretamente ligada 

aos fatores subjetivos dos indivíduos.  Nos caso em que esses valores democráticos dos 

indivíduos forem meramente instrumentais/utilitários ou com elevados níveis de 

instrumentalismo, as instituições democráticas estão suscetíveis ao favorecimento dos 

interesses individuais em detrimento da sociedade.  

  Dessa maneira, os atores tendem a desenvolver no seio das instituições praticas 

como patrimonialismo, clientelismo e corporativismo34.  Tais práticas geram atos 

corruptos o insulamento burocrático, blindando as instituições e seus agentes à punição 

e à fiscalização. Essas práticas, se não combatidas, tendem a assumir um padrão de 

regularidade. Formulados esses padrões, eles penetram na sociedade como normas e 

convenções sociais.  Tal parâmetro de comportamento se encaixa tanto nas instituições 

formais, quanto nas informais. 

 A ausência de fiscalização e punição remete a um dos conceitos fundamentais da 

democracia: a accountability, assunto que veremos na sessão seguinte. De acordo com 

Diniz (2001) as instituições, leiam-se, formais, devem estar alicerçada sobre um tripé – 

a governabilidade democrática, a accountability e a responsabilidade pública – assim, 

torna-se exeqüível uma aproximação entre Estado, sociedade e instituições. 

 Sem uma relação harmoniosa entre esses três fatores, há um espaço aberto para 

que surjam as instituições informais competitivas ou formas antidemocráticas de 

governo, nos quais os interesses individuais se sobressaem em detrimento dos interesses 

                                                 
34 Para abordagem em torno do clientelismo, cf Faoro (2001) e Bahia (2003). Sobre a presença de 
corrupção , cf Rose Ackermam (2002) e Silva (2002). 
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sociais e/ou coletivos. Toda essa relação de instituições formais/ informais e seu 

funcionamento requer uma análise democrática. Contudo, antes de adentrarmos no 

conceito de democracia vamos fazer a dissociação entre o conceito de instituições 

informais e outros fenômenos informais presentes no Estado. 

  

2.1.1 Instituições informais X informalidade: distinções 
necessárias 
 
  A distinção entre instituições informais e outros fenômenos informais merece 

uma atenção especial neste trabalho, uma vez que entender as instituições informais 

afere uma complexidade muito maior que simplesmente encontrar a presença de 

informalidade em outras ações ou convenções. Assim sendo, nem todos os fatos sociais 

sistêmicos não sancionados por vias legais não pode e nem dever ser qualificados como 

instituições informais. 

 Alertando-nos Helme e Levitsky (2006) para que as instituições informais não 

sejam compreendidas de forma tão ampla que erroneamente sejam apontadas como 

residual, isto é, que o conceito de instituições informais não explique e justifique toda e 

qualquer informalidade.  

“One of  the dangerous four parchment based 
definition is that informal institutions may become a 
residual category , or a term use to describe virtually 
any behavior that departs from, or is not accounted 
for by, the written-down rules. To avoid this pitfall, 
it is essential to distinguish informal from several 
other informal phenomena.” (HELME; LEVITSKY. 
2006. P: 6) 
 

 

Assim, os autores apresentam quatro distinções relevantes para que possamos 

determinar essas diferenças. A primeira consiste em distinguir instituições informais de 

instituições fracas. A ineficiência das instituições formais - marcada por regras 
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existentes, porém, ignoradas -  não se traduz necessariamente em instituições informais.  

Já que essa pode não ser uma característica estável ou não estar diretamente ligada a 

regras existentes. 

O segundo ponto considerado é a diferença entre instituições informais e outros 

padrões informais de comportamento, isto porque, nem todos os padrões de 

comportamento são pautados por normas ou enraizados em expectativas compartilhadas 

pelo comportamento coletivo. Regularidade de comportamento não normatizado não 

gera instituições informais.  Instituições informais são determinadas por 

comportamentos regulares que respondam a normas ou regras, que se violados gerem 

algum tipo de sanção externa. 

Terceiro, instituições informais e organizações informais não são as mesma 

coisa. Alguns pesquisadores incorporam a definição de organização ao conceito de 

instituições, como o exemplo utilizado por Douglas North (1990) na obra de  Helme e 

Levitsky (2006). Para o autor a distinção deve ser feita entre as regras do jogo que 

motivam as instituições; e seus jogadores, que motivam as organizações.  

“Just as formal organization (such as political 
parties or unions) may be distinguished from formal 
rules, informal organization (such as clans or 
mafias) should be distinguished from informal 
institutions” (HELME; LEVITSKY. 2006. P: 7) 
 
 

 

E, por fim, a separação conceitual entre instituições e cultura, que apesar de 

estarem pautados por conceitos distintos se correlacionam constantemente.  Na tentativa 

de evitar um conflito entre esses dois fenômenos os autores consideram uma separação 

entre crenças compartilhadas, na qual estão ancoradas as expectativas dos atores nas 

instituições; e os valores compartilhados, aqueles vivenciados pelos atores através da 
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cultura.  Porém, eles afirmam que o limite dessa separação se torna muito delicado 

graças à acepção e ao entendimento dado as palavras crenças e valores. 

Logo a abordagem das instituições informais requer um cuidado especial. Não 

devendo os pesquisadores e estudiosos se utilizarem do conceito de instituições 

informais como um artifício do neoinstitucionalismo para justificar todos os fenômenos 

informais.  Como já citamos anteriormente, todas essas construções acerca dos 

fenômenos e instituições informais e, consequentemente, aos conceitos culturais nos 

remete invariavelmente a uma análise mais refinada sobre a democracia. Tal análise 

redunda numa conceitualização da mesma nos parâmetros brasileiros, para 

identificarmos com clareza a distinção entre o Brasil real e o Brasil formal. 

 

2.2 – A Teoria Democrática . 

 Ao iniciar esta sessão pretendo a priori apresentar os conceitos presentes na 

Teoria Democrática Contemporânea. Apesar das mais de 200 definições para a palavra 

democracia, trarei para a discussão a base de dois conceitos distintos: o modelo 

minimialista e o subminimalista.  

Apesar do antagonismo entre as duas correntes: subminimalista, aqui 

representada por Joseph Schumpeter (1984)35 e Adam Przeworski (1999)36 e a 

minimalista, abordada através de Guillermo O´Donell(2001)37, Mainwaring (2001)38 e 

Zaveruha (2005)39 ambas apóiam-se nas eleições como mecanismos democráticos. 

                                                 
35 SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 1984 
36 PRZEWORSKI, Adam. Accountability social em América Latina y mas allá. In: Peruzzotti, E e C 
Smulovitz. Contolando la política:ciudadanos e médios em lãs nuevas democracias latino americanas. 
Buenos Ayres. Temas Grupo Editorial 2001. 
37 O´DONELL, Guillermo. Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones. In: Peruzzotti, E e C 
Smulovitz. Contolando la política:ciudadanos e médios em lãs nuevas democracias latino americanas. 
Buenos Ayres. Temas Grupo Editorial 2001. 
38 MAINWARING,Scott P; Brinks, Daniel e Perez-liñan, Aníbal. Classificando regimes politicos na 
América Latina. In: Dados, vol 44, n.4, 2001. 
39 ZAVERUCHA, Jorge. FHC, forças armadas e polícia: entre o autoritarismo e a democracia 1999> 
2002. Rio de Janeiro: Ed Record, 2005. 
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Porém, considero relevante clarificar que a base de tal trabalho esta ancorada no 

minimalismo, justificada por questões que veremos ao longo do capítulo. 

O conceito submínimo de democracia está embasado numa análise mais formal, 

utilizando-se de concepções menos abrangentes e denotando a democracia a partir da 

competição eleitoral e seus arranjos institucionais; o minimalismo agrega outros fatores, 

como condições sócio-econômicas, níveis de cultura e índices de 

igualdade/desigualdade e a presença de militares na governabilidade do país para 

analisar a democracia. Enquanto o conceito subminimo de democracia esta pautado 

numa análise dicotômica, isto é, permite apenas classificar um regime como 

democrático ou autoritário. O minimalista possibilita uma perspectiva mais ampla, 

podendo classificar o regime também como semidemocrático ou semi-autóritário. 

O pressuposto inicial para entender o conceito mínimo de democracia alguns 

critérios são essências, tais como eleições livres, diretas e limpas paras os cargos 

eletivos do Executivo e Legislativo; inclusão no processo eleitoral; proteção às 

liberdades civis e direitos políticos e governabilidade, isto é, a não intervenção dos 

militares nos governos civis. Quando algum ou mais desses pressupostos são 

contrariados - evidenciados através dos mecanismos institucionais ou do 

comportamento dos atores - é possível dizer que há uma “zona cinzenta”40, a qual pode 

ser classificada como semidemocracia ou semi-autoristarismo. 

Contrariamente a idéia minimalista, os subminimalista como Joseph Schumpeter 

(1984) e Adam Przeworski (2001), defendem a democracia a partir dos ideais 

competitivos e representativos, no qual atores buscam através de suas ações 

maximizarem suas preferências individuais. Essa teoria assume caráter meramente 

                                                 
40 Conceito de “zona cinzenta” é uma atribuição de Mainwaring et alli (2001) 
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competitivo, admitindo as eleições como único meio factível para essa maximização e 

enxergando no indivíduo um agente individual e não um ser coletivo. 

O conceito subminimalista tem em Schumpeter (1984) tem sua representação 

máxima, seguida de teóricos com Robert Dahl responsável pela formulação do conceito 

de Poliarquia41. Nesses casos a democracia é explicada como a capacidade que os 

indivíduos têm de escolherem seus representantes, pontualmente nos períodos eleitorais. 

Para os autores que defendem essa corrente, o poder dos indivíduos esta centrado na 

capacidade que eles têm de responsabilizar seus governais e representantes, punindo-os 

ou contemplando-os através das eleições, este mecanismo é denominado de 

accountability vertical. A relação entre governante e cidadãos deve ser marcada pela 

liderança do representante, sendo este o único meio capaz de dominar ações coletivas.  

Assim, os regimes só variam entre autoritarismo e democracia.  

De acordo com Zaverucha (2006) e Mainwaring (2001) a classificação 

dicotômica é bastante limitada, já que para esses as eleições não podem atestar garantias 

de um bem estar comum no seio da sociedade, nem tampouco determinar a não 

interferência de militares em governos civis. A despeito dessa teoria mais abrangente e 

menos formal, O´Donnell (2001) considera como alicerce fundamental à democracia 

um efetivo Estado de Direito e uma cultura política marcada por prerrogativas 

republicanas, liberais e democráticas.  

Essa proposição de O´Donnell (2001) é marcada em diferentes graus das 

correntes históricas republicana, liberal e democrática. Este fundamento está baseado no 

pensamento que os participantes (representantes e cidadãos) de uma mesma democracia 

                                                 
41 De acordo com Robert Dahl a poliarquia é o nível mais elevado do conceito democrático. A poliarquia 
é alcançada através de 1) controle sobre as decisões governamentais exercido por políticos eleitos; 2) 
políticos escolhidos pacificamente e substituídos por meio de eleições relativamente freqüente; 3)maioria 
dos adultos com direito a competir por cargos eletivos; 4)cidadãos com direito de expressão assegurados, 
em particular o direito de expressão política; 5) cidadãos com acesso a fontes alternativas de informação 
que não as monopolizadas pelo governo ou outros grupos e 6) direito de formar e/ou participar de 
associações autônomas assegurado, incluindo associações políticas 
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não são movidos pelos valores semelhantes, logo, a sociedade como um todo é movida 

pelos ideais dessas correntes históricas. Enquanto o republicanismo define claramente a 

esfera pública e a esfera privada, não antepondo o interesse privado ao público, 

estabelecendo, assim, mecanismos institucionais; o liberalismo versa em sentido 

contrário, primando pelos interesses individuais e marcado por uma forte desconfiança 

do poder público. Por outro lado, a democracia é fortemente majoritária e é 

caracterizada pela ausência de distinção entre o público e o privado. 

O minimalismo de O´Donnell (2001) abre espaço na sociedade para um debate 

mais amplo sobre um controle efetivo das instituições, atribuindo a accountability 

horizontal e o social como mais duas variáveis necessárias para avaliar uma democracia. 

Assim, os minimalistas ampliam a categorização da democracia para semidemocracia e 

democracia. 

 

2.2.1 – A accountability 
 

Um ponto em comum ou consenso natural entre subminimalista e minimalistas é 

que a eleição é condição fundamental à democracia, Contudo se para os subminimalista 

é condição suficiente; para os minimalistas é necessária, mas, não suficiente. Ainda no 

atual debate da teoria democrática contemporânea, a accountability se tornou 

mecanismo chave para os estudos direcionados à democracia. Sob a ótica minimalista e 

subminimalista é através da accountability que os cidadãos se tornam capazes de punir 

ou contemplar seus representantes. A distinção entre as correntes diz respeito à 

efetividade da accountability. Na arena subminimalista, na qual a democracia é tratada 

como um método e os cidadãos escolhem seus líderes em eleições livres, competitivas e 

periódicas, eis o que O´Donnell (2001) denominou de accountability vertical.   
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Segundo O´Donnell (2001) esta forma de accountability não é de todo eficiente, 

deixando a desejar no requisito básico: o controle que os indivíduos devem ter sobre 

questões políticas. Sem a presença desse requisito os governantes e as instituições 

tendem a assumir um comprometimento com as elites políticas e econômicas. Essa 

ineficiência é acentuada em países onde os níveis de clivagens sociais e econômicas são 

altos, negligenciando os atores sem acesso ao poder de participação efetiva. . Para isso 

O´Donnell (2001) propôs a accountability horizontal, a partir do qual se pode pensar 

num controle mais continuo. 

A definição de accountability horizontal proposta por O´Donnell (2001) defende a 

idéia que o próprio Estado, através de suas instituições, esteja capacitado para controlar 

e fiscalizar outras instituições do próprio Estado, isto é, num nível muito mais 

abrangente que simplesmente as eleições. A accountability horizontal é uma interelação 

entre instituições do próprio Estado, dotadas de capacidade punitiva, que a priori 

fiscaliza e a posteriori tem como dever prestar contas à sociedade.   Permitindo, desta 

maneira, que o sistema de pesos e contrapesos (check and balance) seja realizado 

efetivamente. 

        O´Donnell (2001) distingue tipos distintos de agências para a execução da 

accountability horizontal, as agências de“balance”42  formadas pelos executivo, 

legislativo e judiciário e as agências “asignadas”43, formadas por auditorias, fiscais, 

conselhos de Estados e Ombusdmen. Enquanto as agências de “balance” estão 

relacionadas ao equilíbrio dos três poderes; as “asignadas” surgiram da deficiência de 

um controle mais efetivo desse equilíbrio entre os três poderes. 

                                                 
42 Não há tradução literal para o português no caso da ciência política. Segundo definição de O´Donnell  
(2001) são as agências formadora dos três poderes 
43 Não há tradução literal para o português no caso da ciência política. Segundo definição de O´Donnell  
(2001) são as agências que funcionam dentro do Estado dotadas de capacidade fiscalizadora e punitiva. 
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O´Donnell (2001) pontua a necessidade da accountability horizontal para a 

fiscalização e o combate às transgressões ilegais promovidas pela autoridade que uma 

instituição estatal exerce sobre outra, assim como as instituições que promovem a 

accountability horizontal podem descer a um nível mais micro,  quando a  fiscalização é 

dirigida aos agentes e são dotadas de autonomia para punir  os que burlam as leis em 

proveito próprio através de atos corruptos. Contudo, para O´Donnell (2001), esse papel 

fiscalizador do Estado detentor de forças fiscalizadoras e punitivas tende a ser falho em 

regimes com elevados índices de desigualdade econômicos e sociais.   

          Com base nessa perspectiva O´Donnell (2001) ainda propõe um terceiro tipo de 

accountability, o social, no qual os próprios indivíduos detêm o poder fiscalizador sobre 

os agentes através de ONGs, sindicatos e associações, dotados de competência para 

exigir as garantias legais e liberdades individuais, e também controlar as ações dos 

agentes.De acordo com O´Donnell (2001) há uma influência direta da accountability 

horizontal e social sobre a accountability vertical.  

É com base nisso que ele argumenta que na América Latina os altos níveis de 

desigualdade social e pobreza são resultados de uma parca accountability. A alta 

concentração de renda nas mãos de uma determinada casta social, o insulamento 

burocrático das instituições e consequentemente o corporativismo de seus agentes, o 

monopólio da informação, e ausência de um Estado de Direito eqüitativo são algumas 

das variáveis que ocasionalmente promovem elites econômicas e políticas com excessos 

de poder e blindadas ao controle e a punição44.  

“ O outro pólo da contradição resulta da crença 
extensamente compartilhada de que é perigoso dotar 
os indivíduos com demasiado poder. Esse perigo 
parece crescer geometricamente quando esses 
indivíduos têm autoridade para tomar as decisões 

                                                 
44 Segundo O´Donnell (2001) o estado de direito requer mais que a promulgação de regras legais. Requer 
também um sistema efetivo legal, no qual as instituições legalmente autorizadas apliquem 
igualitariamente os direitos mencionados em todo território 
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coletivamente vinculantes respaldadas com a 
supremacia e o controle dos meios de coerção. Em 
uma organização, da qual é difícil ou custoso retirar-
se. Acredita-se que os detentores do poder não 
abusaram de suas posições,mas não há garantia de 
que isso não aconteça no futuro”  
(O´DONNELL. 2001.p 03) 

 

Esses fatores tendem por comprometer as instituições políticas, implicando 

numa baixa accountability horizontal.  Nesses casos, há o risco das elites buscarem a 

prosperidade de seus interesses em detrimento da coletividade.  Esses fatores tendem a 

conduzir os indivíduos à desconfiança do poder, creditando aos mesmos a falta de 

interesse por assuntos públicos45. 

Contrapondo-se à teoria de O´Donnell (2001),  Przeworski (2001) contesta a 

idéia que a persistência  das desigualdades sociais e econômicas na América Latina 

sejam marcadas pelo déficit da accountability horizontal46. O argumento utilizado por 

Przeworski (2001) é que a deficiência da accountability não perpassa por contexto 

sócio-econômico e sim está diretamente ligada ao arranjo institucional. Para Przeworski 

(2001) o que há é uma diferença de modos e níveis no accountability em países que 

adotam modelos consensuais e majoritários, e trata como desnecessária a criação de 

novas instituições para o controle.  

 A proposição de O´Donnell ( 2001)  para accountability horizontal beneficia 

este trabalho para a avaliação do Brasil mais especificamente da relação entre as normas 

                                                 
45 Segundo O´Donnell (2001) a desconfiança é parte inerente a formação democrática nas correntes 
culturais republicanas, democrática e liberal. Por este motivo foram criados vários controles 
institucionais. Mas, à medida que a desconfiança dos cidadãos é cada vez mais ameaçada há uma maior 
probabilidade do desinteresses dos agentes sociais por questões políticas e consequentemente uma maior 
dominação política dos detentores de poder. O´Donnell (2001) divide essa instituições com poder 
fiscalizador e punitivo em dois grupos: as agências de “balance” formada pelos três poderes do Estado – 
Executivo, legislativo e judiciário. E as agências “assignadas”  formadas pelas auditorias fiscais, 
conselhos de Estado, “ombudsmen”. 
46 A abordagem dessa discussão entre accountability horizontal e níveis de desigualdade é tratadas neste 
tópico do trabalho foi feita na obra “Controlando la política”  (2001).  Przewoski, Adam  Accountability 
Social em America Latina y más allá / O´Donnell, Guillermo. Acerca de vários accountabilities y sus 
interrelaciones. 
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e procedimentos legais e à segurança privada.  Pois, através das agências presentes na 

teoria do autor deveriam estar presentes a aplicação das leis e em seguida a solidificação 

do Estado de Direito, repercutindo diretamente no não surgimento de instituições 

informais competitivas. 

 

 2.2.2 – Mensurando regimes 
 
 A possibilidade de ampliar os conceitos sobre regimes, isto é, atribuir-lhes a 

denotação de autortarismo, democracia, semidemocracia e semi-autoritarismo tem sua 

análise seminal em Mainwaring et alli ( 2001). O teórico adota uma regra de codificação 

e agregação através de quatro variáveis distintas. Essas regras admitem três dimensões – 

violação grave, violação parcial e nenhuma violação. 

As variáveis propostas por Mainwaring et alli (2201) são: (I) a escolha em 

eleições livres e limpas para o chefe do Executivo e Legislativo. As eleições são 

fundamentais para a democracia representativa e deve ser um elemento sempre presente 

em toda democracia. (II) A inclusão eleitoral, que deve ser ampla na maioria da 

população adulta. (III) Proteção dos direitos políticos e civis, o que inclui nesta 

categoria as amplas liberdades, como liberdade de imprensa, de expressão, de 

organização, entre outro que atribuam o caráter liberal47 na democracia e, por fim, (IV) 

se há intervenção por parte dos militares na governabilidade civil. 

A partir desses quatro pressupostos é possível avaliar se há um regime 

democrático e se há consolidação de tal democracia. Mesmo num país no qual o 

governante é eleito por eleições livres e limpas, com sufrágio amplo; mas sem garantia 

às liberdades civis, sob os pilares da teoria minimalista não podemos considerar tal 
                                                 
47 De acordo com Zakaria (2003) mostrou a limitação da democracia eleitoral e atribui ao crescimento das 
eleições no mundo o surgimento de democracias liberais e iliberais .  Por democracias iliberais podemos 
entender as democracias onde há eleições livres, mas os atores políticos são falhos no que diz respeito às 
garantias dos direitos básicos dos cidadãos.   
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regime democrático. Numa mensuração quadricotômica é possível encaixar o país em 

questão na dita “zona cinzenta”, sendo esse um sistema hibrido, no qual não há 

elementos do autoritarismo e da democracia. 

Com base em Ottaway (2003) os sistemas tidos como semi-autoritários não estão 

no hall dos países que vivem em democracias imperfeitas, caminhando rumo ao 

aperfeiçoamento e à consolidação, mas são regimes que buscam a manutenção aparente 

da democracia, eliminando os riscos de uma livre competição48. Regimes semi-

autoritários adotam eleições regulares e multipartidárias, parlamento em pleno exercício 

de funcionamento, associações e imprensa funcionando sem qualquer tipo de censura, 

porém, os direitos civis e políticos dos cidadãos são limitados. Tais países não 

consolidam e nem pretendem consolidá-las. 

Já a semidemocracia, mesmo imperfeita, tende a buscar caminhos no sentido da 

consolidação democrática. Nesses casos, a competição não é cerceada, contudo o que 

condiciona esses países a semidemocracia são as faltas de garantias sobre os direitos 

civis. A semidemocracia é uma situação de imperfeição, na qual a ausência ou 

deficiência de accountability nas instituições conduz a um hibridismo institucional. 

Entre as fases do modelo de redemocratização proposto por Ottaway (2003) está 

presente as instituições democráticas responsivas, que é justamente o que O´Donell 

(2001) denominou de accountability horizontal49. A falta de previsibilidade e de 

accountability por parte de algumas instituições são freqüentemente encontradas em 

regimes semidemocraticos.  

                                                 
48 OTTAWAY, Marina. Democracy Challenged. The rise of semi-authoritarianism. Washigton, D.C., 
E.U.A. Carnegie Endowment for Internacional Peace. 2003 
49 Conforme Ottaway as outras fases são liberalização da sociedade civil com uma imprensa livre e 
suporte às eleições 
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Com base nessa análise e nos conceitos vistos ao longo deste capítulo, vamos 

avaliar a democracia brasileira e conceitualizá-la a partir do minimalismo, corrente a 

qual – por suas particularidades e minúcias – resolvi creditá-la para este trabalho. 

 

  2.2.3 – A Semidemocracia Brasileira 
 

Utilizando-me do conceito de Mainwarig et alli (2001), e a partir de agora passo 

a qualificar o Brasil como uma semidemocracia. Sem uma análise minimalista da 

semidemocracia brasileira não seria viável compreender o Brasil real. Isto porque se 

levarmos em consideração questões como eleições livres, limpas e competitivas e um 

arcabouço constitucional – que rege as instituições de maneira democrática, nada nos 

faltaria para sermos uma democracia. 

Mas seguindo o neointitucionalismo como paradigma, o qual defende que as 

regras informais são tão importantes quanto as formais para compreender o 

funcionamento das instituições, a relação entre as instituições e seus atores 

e,consequentemente, as regras do jogo não podemos nos deter apenas às eleições e 

arranjos institucionais. Essa é uma das justificativas na qual me apoio no minimalismo 

para avaliar uma democracia. 

 De acordo com as dimensões propostas por Mainwaring (2001), o Brasil está 

incluso na “zona cinzenta”, na qual há elementos híbridos entre o autoritarismo e a 

democracia. Porém, a livre concorrência nas eleições nos permite sair da denominação 

de semi-autoritarismo e trata-lo como um país semidemocratico. A semidemocracia 

brasileira tem seus maiores enclaves na violação parcial às liberdades civis, bem como 

na dimensão governabilidade. 

A violação às liberdades civis é palpável no momento em que as instituições são 

omissas ou infringem as garantias constitucionais, sobre a qual veremos com detalhes 
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nos capítulos abaixo. A violação parcial na dimensão governabilidade nas 

circunstâncias em que concede aos chefes e/ou instituições militares poder de veto sobre 

políticas importantes que não dizem respeito às Forças Armadas50.  Sobre esta última 

dimensão Zaverucha (2005) desenvolve importantes trabalhos. 

Especificamente neste trabalho a abordagem é feita sobre o contexto dos 

benefícios e conflitos de interesses que permeiam a relação entre atores públicos e a 

segurança privada. A violação parcial dos direitos civis fere o Estado de Direito 

Democrático da maior parte da população brasileira, e abre espaço para o surgimento 

das instituições informais competitivas. 

Ainda podemos acrescer a isso as clivagens sócio-econômicas que marcam o 

Brasil, remetendo-nos a duas realidades distintas: o Brasil real e o Brasil formal. No 

Brasil formal as garantias e direitos civis são assegurados no artigo 5º da constituição de 

198851. No Brasil real a igualdade perante à lei convive com a desigualdade de classes, 

favorecendo parcialmente a previsibilidade e a parcialidade na aplicação das leis.  

O Estado de Direito deve ser entendido como uma dimensão democrática que 

tem como dever assegurar direitos políticos, liberdades civis, accountability, controle e 

fiscalização no sentido de tornar efetiva a igualdade dos cidadãos e ao mesmo tempo 

constranger coercitivamente os possíveis abusos do poder estatal. Holmes (2003) pontua 

claramente a diferença entre “rule by law” e “rule of law”, o significa dizer que em um 

Estado onde há leis não existe, necessariamente, um Estado pela lei52. 

Holmes (2003) trata com Estado “dual’ àqueles países marcados pela distância 

entre a realidade e a formalidade. A tendência desses países é coordenar as ações 

                                                 
50 Defesa feita por Zaverucha (2000) e (2005) 
51  O artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil de 1988 diz: Todos são iguais perante à lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
52 HOLMES, Stephen. Lineages of rule of law. In: Maravall, José e Przewoski, Adam. Democracy and 
rule of law. Cambridge: Cabridge University Press, 2003 
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políticas de forma desordenada, beneficiando elites políticas e econômicas detentoras de 

poder. “Na falta de coordenação fica mais fácil para o Estado usar da tática de dividir e 

governar” (ZAVERUCHA.2005.P: 29)53. 

Lobato (2001) explica que a constituição federal, por si só, não é garantia de 

estabilidade no governo54. Mesmo sendo uma constituição democrática, a vontade do 

governo e da Constituição precisam caminhar na mesma direção, tendo como ponto de 

equilíbrio o judiciário. Porém, o judiciário brasileiro vem enfrentado uma crise que 

compromete sua organização, seus procedimentos e sua legitimidade. 

Desse modo para Lobato (2001), Direito e política devem estar sempre 

relacionado, mesmo não sendo essa relação a única garantia de um governo 

democrático. Porém, deve ser um dos fatores para que haja essa garantia. A esta relação 

equilibrada entre Direito e política, é o que se chama de justiça. Para a prática de justiça 

é imprescindível que exista imparcialidade e a concentração da justiça unicamente na 

lei. 

O Estado de Direito representa igualdade legal de todos os indivíduos através da 

previsibilidade da segurança jurídica. “A insegurança jurídica continua sendo um 

problema contingente no Brasil. Portanto duas características do Estado de Direito 

encontram-se parcialmente ausentes: previsibilidade e igualdade” (ZAVERUCHA. 

2005. P: 30). 

Esses acontecimentos levam ao descrédito das instituições por parte dos atores 

sociais, criando, assim, uma classe de democratas instrumentais. Geralmente formada 

por aqueles que fazem parte das elites políticas e econômicas, e se beneficiam das leis 

como melhor lhes convier. Enquanto uma parcela preterida sobrevive sem uma 

                                                 
53 ZAVERUCHA, Jorge. FH, Forças Armadas e Polícia: entre o autoritarismo e a democracia 1999> 
2002. Rio de Janeiro: Ed Record , 2005. 
54 LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante. Política, Constituição e justiça; os desafios para a 
consolidação das instituições democráticas. Revista Sociologia Política, Curitiba, n,17,nov. 2001 
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cooperação mútua em relação às instituições e, consequentemente, descrente das 

mesmas. Segundo Zaverucha (2005) a desordem no Brasil se estabelece de cima para 

baixo, e os poucos grupos privilegiados controlam o uso discricionário da lei.  

Logo, da mesma forma que o Estado de Direito é inerente à democracia, torna-se 

inviável pensar em Estados de Direito em sociedades marcadas pelos altos índices de 

desigualdade. Nesses casos, incorre-se o risco do surgimento de uma sociedade 

pretoriana, na qual os interesses das elites políticas são determinantes. O que 

inevitavelmente ocorre nessas sociedades é a existência de instituições marcadas pelo 

clientelismo, fisiologismo, corrupção e outros vícios. As democracias instrumentais e 

pretorianas são antagônicas ao conceito proposto por Shapiro (2003), no qual o modelo 

ideal de democracia é aquela que minimiza a dominação de uns sobre os outros55. 

Diante da apatia dos indivíduos - marcados pela descrença nas instituições e pela 

falta de organização e participação – bem como, a permissividade do Estado frente às 

ilegalidades das instituições e dos atores, as instituições tendem a se fechar num 

insulamento burocrático. Resultando na falha de mais um ideal democrático: o 

mecanismo de check and balance ou pesos e contrapesos. A ausência ou deficiência 

desse mecanismo tende a aumentar os riscos de uma democracia marcada pela “tirania 

da maioria”. 

Zaverucha (2005) exemplifica essa falha mostrando que as instituições 

coercitivas, responsáveis pelo monopólio da violência, são autônomas às autoridades 

democráticas, quando policiais civis e militares, pagos para manutenção da lei, são os 

primeiros a violá-la quando atuam como proprietários ou vigilantes de empresas de 

segurança privada. 

                                                 
55 SHAPIRO, Ian. The State of democratic theory. Princeton: Princeton University  Press, 2003. 
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Sem os mecanismos de pesos e contrapesos o exercício da accountability 

horizontal, proposto por O´Donnell (2001), é inviável. A presença da accountability 

horizontal não elimina a necessidade da accountability vertical, mas oferece uma nova 

potência para a defesa da democracia minimalista, a partir de uma proposta de controle 

mais continua e participativa dos indivíduos.  Através da accountability horizontal as 

instituições do próprio Estado são dotadas de força para punir e fiscalizar outras 

instituições estatais, combatendo às transgressões ilegais promovidas pela autoridade 

que uma instituição estatal exerce sobre outra. Da mesma forma, as instituições 

responsáveis pela accountability horizontal podem descer a um nível mais micro, 

direcionando a fiscalização e punição aos agentes que burlam as leis em proveito 

particular através de atos corruptos. 

Como já vimos, O´Donnell (2001) aponta a fragilidade da accountability 

horizontal em países marcados pelos elevados níveis de desigualdade sócio-econômica e 

pela descrença dos indivíduos nas instituições. O autor lança, então, um terceiro tipo de 

accountability: o social, no qual os próprios indivíduos detêm o poder fiscalizador sobre 

os agentes, dotados de competência para exigir as garantias legais e liberdades 

individuais, através do controle sobre a ação dos agentes56. Através desse mecanismo se 

torna possível um controle sobre os governantes e instituições que tendem a assumir um 

comprometimento com as elites, negligenciado o Estado de Direito de parte da 

população. 

Assim como a accountability horizontal ganha forças na relação de confiança 

entre indivíduos e instituições fiscalizadoras e punitivas, a accountability social está 

diretamente ligada ao Capital Social. Segundo Putnam (2005), o Capital Social são 

características como organização, confiança e normas que devem estar presentes entre 

                                                 
56 O´Donnell (2001) argumenta a favor das associações, sindicatos, ONGs como agências dotadas de 
fortes mecanismos para execução da accountability. 
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os indivíduos para que haja eficiência da sociedade57. Rothstein (2005) afirma que a 

cooperação é baseada na confiança e sem essa confiança as sociedades caminham em 

direção a armadilhas sociais, impossibilitando-as de estabelecer um equilíbrio 

cooperativo58. 

A falta de equilíbrio cooperativo resulta em democracias onde a confiança dos 

indivíduos é escassa, seja no seio da própria sociedade ou frente às instituições; e o 

Estado se mostra ineficiente diante da corrupção e do surgimento de instituições 

informais competitivas. Evidenciando neste tipo de comportamento a banalização 

dessas ações, que inevitavelmente redunda numa legitimação por parte dos indivíduos. 

“Observa-se uma adaptação das instituições 
democráticas a uma prática de procedimentos 
antidemocráticos que pervertem a representação 
política, gerando dúvidas e incertezas sobre o futuro 
da democracia. Isso se verifica não no sentido de 
favorecer retrocessos institucionais ou rupturas 
profundas, mas na institucionalização de atitudes de 
indiferença, apatia e distanciamento da arena 
política, e na crença que não há nada que se possa 
fazer para mudar o estado atual das coisas” 
(BAQUERO.2001.P:1-2)59 

 

 Por fim, agrego outros dois indicadores para afirmar que o Brasil ainda pode ser 

considerado como uma semidemocracia, a falta de clareza das ações institucionais e a 

ausência de prestação de contas à sociedade pelo Estado. Sobre esse assunto 

especificamente nos deteremos nos dois últimos capítulos deste trabalho, o que estarão 

pautados nas bases empíricas. No capítulo seguinte está formulado o histórico da 

segurança privada, bem como, sua estrutura formal (leis, agências assignadas e 

                                                 
57 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna. Trad: Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro:Ed Fundação Getúlio Vargas. 2005 
58 ROTHSTEIN,Bo. Social Traps and the problem of trust. Cambridge. Cambridge University Press, 
2005. 
59 BAQUERO, Marcello. Cultura política participativa e desconsolidação democrática. São Paulo em 
Perspectiva, São Paulo, v, 15, n.4 out/dez 2001. 
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instituições formais), o que a primeira vista parece indefectível se não considerarmos os 

aspectos informais que permeiam esse segmento.  
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 Capítulo III - A instituição segurança privada no Brasil 
 
  

Assim como falamos ao longo do segundo capítulo, o neoinstitucionalismo 

surge como um novo paradigma que tem como base as instituições formais e as 

informais. Neste capítulo, todavia, vou me ater nas estruturas, regras, procedimentos 

formais e que subsidiam a existência e o funcionamento da segurança privada. 

Apresentando, então, o Brasil formal do ponto de vista da segurança privada. 

Assim iniciaremos com uma explicação sobre como a atividade está 

classificada formalmente, em seguida apresentaremos seu histórico, sua legislação e as 

diversas alterações sofridas desde a sua promulgação, traremos ao conhecimento outras 

instituições que respaldam e auxiliam a segurança privada e, por fim, apresentarei parte 

do Estudo do Setor de Segurança Privada (ESSEG) elaborado pela Federação Nacional 

dos Sindicatos das Empresas de Vigilância, Segurança e Transporte de Valores 

(FENAVIST), focando nas temáticas que considero mais importante para este trabalho. 

 

3.1 - O que é a Segurança Privada 
 

O primeiro ponto a ser abordado neste capítulo é o que é a segurança privada e 

como ela funciona nos dias atuais. Para um estudo mais detalhado sobre tal assunto, 

assim como pretende este trabalho, faz-se necessário prioritariamente uma explicação 

técnica sobre o funcionamento de tal segmento. 

  Há uma certa tendência  em entender a  segurança privada como um 

aglomerado de serviços terceirizados que prestam segurança aos órgãos e empresas, 

públicos e privados. De acordo com as especificidades da segurança privada, tal 
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atividade, pautada pelas formalidades e regularidades da legislação, deve ser 

compreendida como complementar a segurança pública60.  

Contudo, a regulamentação dessas empresas e o seu real funcionamento são 

marcados pela presença de uma série de contradições, que conduzem muitas vezes a 

segurança privada a uma atividade competitiva ou mesmo substitutiva da segurança 

pública. Sobre tal assunto nos deteremos nos capítulos mais adiante.  

O que tenho como objetivo nesta sessão é esclarecer sob as áreas especializadas 

nas quais estão fundamentadas as empresas de segurança privada. Clarificando que, 

apesar de distintas especializações, tais empreendimentos estão dispostos legalmente 

pela mesma legislação.   

As atividades de segurança privada estão ordenadas nas seguintes categorias: I) 

Vigilância patrimonial: essa tipificação se refere à atividade que tem por finalidade 

resguardar os bens patrimoniais que se encontram em propriedades privadas ou públicas 

em áreas rurais ou urbanas; II) Transporte de Valores:  esta prestação de serviços está 

voltada para o transporte de bens ou valores, através de transportes comuns ou especiais 

regulamentados; III) Escolta armada: esse serviço é destinado a transportar qualquer 

tipo de carga e/ou valores;  IV) Segurança Pessoal: destinada a preservar a segurança 

de pessoa física e V) Curso de formação: esse serviço atua na formação, especialização 

e reciclagem dos vigilantes privados.  

Nas referidas categorias, com base na legislação, são utilizadas terminologias 

especificas tais como: I) Empresas especializadas: prestadoras de serviços de segurança 

privada, regulamentada e autorizadas a operar com vigilância patrimonial, transporte de 
                                                 
60 De acordo com o capítulo I, inciso 2º da portaria nº 387 de 28 de agosto de 2006 a política de 
seguranças privada envolve a gestão pública e as classes patronal e laboral, obedecendo aos princípios da 
dignidade da pessoa humana, das relações públicas, da satisfação do usuário final, da prevenção e 
ostensividade para dar visibilidade ao público em geral, da proatividade para evitar ou minimizar os 
efeitos nefastos  dos eventos danosos, do aprimoramento técnico-profissional dos seus quadros, inclusive 
com a criação de divisões especializadas pelas empresas para permitir um crescimento sustentado em 
todas as áreas do negócio, da viabilidade econômica dos empreendimentos regulados e da observância das 
disposições que regulam as relações de trabalho. Sobre legislação ver Mariz (2007) 
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valores, escolta armada, segurança pessoal e curso de formação; II) vigilância orgânica 

remete-se às empresas ou entidades públicas que, a invés de contratar serviços 

especializados das empresas de proteção, constituem o seu próprio organismo de 

segurança, como na UFPE; III) Vigilantes: profissionais capacitados através de cursos 

de formação de acordo com as regras e normas que legislam a atividade da segurança 

privada, empregados nas empresas especializadas e com registro no Departamento de 

Polícia Federal e IV) Plano de segurança de estabelecimento financeiro: plano de 

informações que apresentam as condições e elementos de segurança para os 

estabelecimentos financeiros. 

Apresentado as atividades da segurança privada é importante ressalvar que 

apesar de tal atividade oferecer serviços distintos, que atuem para diferentes finalidades, 

ao me referir à segurança privada ao longo do trabalho estarei direcionando tal citação a 

uma ou mais categorias que formam o conjunto da segurança privada. Da mesma 

maneira serão tratadas as terminologias supracitadas, já que as mesmas também são 

atividades do segmento.  

 

3.2 – O Monopólio da Violência e o surgimento da segurança 
privada 
 

          Antes de dar início ao histórico da segurança privada no Brasil considero 

relevante a abordagem sobre a concepção weberiana de Estado, à qual atribuo o ponto 

de partida teórico para o desenvolvimento deste. Tal conceito criado por Weber e 

adotado na construção legal de muitos países-nação, incluindo o Brasil, capacita o 

Estado constitucionalmente a fazer uso da força através das instituições coercitivas. De 

acordo com Weber (1999) cabe somente ao Estado a dominação do homem pelo 
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homem, e que somente o Estado pode fazer uso da violência legal através das 

instituições coercitivas61. 

Nesse sentido, as instituições policiais estão sob a responsabilidade do governo, 

que, ao chefiar as Polícias, deve garantir a segurança da população. De acordo com 

Adorno (1999), essa violência se faz legítima já que ela se encontra alicerçada num 

conjunto de normas.  

Contudo, Giddens (2001) afirma que no Ocidente é cada vez mais presente à 

descaracterização do monopólio da violência. Uma série de fatores, que não são de todo 

relevantes para este trabalho, conduziu a essa gradativa divisão. No Brasil a segurança 

privada surge para dividir esse monopólio com o Estado, entre uma série de variáveis, 

algumas serão explicitadas abaixo. Antes de citar tais variáveis, apresento em seguida um 

breve histórico da segurança privada no Brasil. 

O nascedouro das empresas de segurança privada no Brasil, como atividade não-

estatal regulamentada, tem início no final dos anos 60. As primeiras atividades surgiram 

como mecanismo obrigatório nas instituições bancárias, devido à alta incidência de 

assaltos a bancos. Uma colocação que vale ser ressaltada é que na época os assaltos a 

banco, atrelados ou não aos movimentos revolucionários, eram enquadrados na Lei de 

Segurança Nacional (LSN)62. Logo, a segurança privada surgia como uma nova 

instituição, que junto aos militares, deveria assegurar a ordem nacional e a segurança do 

Estado.  

A primeira legislação sobre este novo segmento da segurança é sancionada pela 

junta militar que assumiu a presidência substituindo o General Arthur da Costa e 

                                                 
61 Com base em Weber (1999) o Estado é a única fonte dotada de direito para utilização da violência. 
Outros autores têm outra leitura de Weber afirmando que outras pessoas e instituições podem usar a força 
física desde que o Estado permita. 
62 Na época era relativamente comum que grupos políticos como Movimento Revolucionário 8 de 
outubro (MR8), ou Ação Libertadora Nacional (ALN) – entre outros-  praticassem roubos a bancos 
objetivando pressionar o governo, bem como, munir financeiramente suas organizações . 
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Silva63, instituída através do Decreto Lei 1.034/6964, primeiro decreto que regulamentou 

a atividade, até então, considerada paramilitar65. Com a regulamentação deste tipo de 

atividade, os estabelecimentos financeiros privados só estariam dentro dos padrões 

legais de funcionamento no momento em que contratassem uma empresa de segurança 

privada para a segurança 66. Esse foi uma das grandes contribuições do Estado para que 

o monopólio da segurança fosse repartido com a iniciativa privada. 

Apoiada nos vértices da Constituição Federal, o funcionamento das empresas de 

segurança privada atribuía independentemente as Secretárias de Segurança Pública 

(SSP) de cada Estado da União e Distrito Federal os encargos sobre a fiscalização e o 

controle. 

Foi justo nesta época, quando o controle e a fiscalização pertenciam aos Estados 

brasileiros que a segurança privada recebeu um grande incentivo por parte das 

instituições estaduais de segurança pública. Um incentivo para que os atores das 

instituições policiais (oficias militares estaduais) estivessem atuando à frente dessas 

empresas67. A justificativa para tal era de que a presença de tais atores favorecia a 

formação dos vigilantes privados. Concomitante a esses incentivos fornecidos foram 

também criadas normas e procedimentos, a fim de evitar que uma instituição paralela e 

competitiva entrasse em cena, insurgindo-se contra o próprio Estado. Alguns Estados 

                                                 
63 O Decreto de lei foi assinado em 21/10/1969. 
64 À época a denominação para este tipo de atividade era de segurança ostensiva  
65 Grupos paramilitares possuem características de uma força militar;  tendo a estrutura e a organização 
de uma tropa ou exército,  sem ser. Nos dias atuais as forças paramilitares são formadas por organizações 
paralelas e concorrentes ao Estado, como as organizações de tráfico no Rio de Janeiro e as Forças 
Armadas Colombianas – FARCs. 
66Estes estabelecimentos referem-se a bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, associações de poupanças, suas agências, subagências e seções cf. Mariz (2007).  Assim como 
nas agências bancárias públicas a segurança devia ser feita pela Polícia Militar, as agências privadas só 
estariam dentro da legalidade se dispusessem de um serviço de segurança privada.  
67 No Estado do Rio de Janeiro o então governador sancionou a portaria E-0129/76 que obrigava as 
empresas de segurança privada a ter um oficial militar do Estado em sua direção, cf Cortes (2004) 
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criaram órgãos específicos para efetivar esse controle ou estabeleceram um número 

limite de empresas que pudessem atuar na segurança privada68.  

  Mesmo que tal trabalho se detenha apenas ao Estado de Pernambuco não 

descredito a validade de algumas considerações históricas sobre a segurança privada em 

outras localidades.  Enquanto outros Estados brasileiros efetivaram seus controles e 

fiscalização por meio de divisões internas na SSPs ou determinando o número máximo 

para o funcionamento de empresas. Em Pernambuco diante do baixo número dessas 

empresas o controle era feito diretamente pela Secretária de Segurança Pública (SSP). A 

época uma média de dez empresas estavam funcionando em todo Estado. A primeira foi 

a Pernambuco Segurança de Valores que em seguida se transformou na Nordeste 

Segurança de Valores69.   

Nos anos 70 a atividade teve um aumento significativo em sua demanda.  Essa 

procura crescente resultou na deficiência do decreto de lei 1034/69.  A referida lei não 

acompanhou tal crescimento do segmento. Logo, a lei já não comportava assistir a todos 

os aspectos da atividade.  

Tal necessidade direcionou os esforços no sentido de federalizar o controle e a 

fiscalização das empresas de segurança privada. Coube ao governo federal um grande 

esforço no sentido de criar uma legislação especifica que versasse sobre um modelo 

único de controle e fiscalização, exercido através de uma instituição nacional.   

                                                 
68 No Rio de Janeiro foi criada em 1976 a Divisão de Segurança de Órgãos e Sistemas –DSOS, através da 
qual foram estabelecidas normas e regulação para o funcionamento dessas empresas. Já  As empresas que 
exerciam a atividade foram limitadas a um número de cinqüenta no Estado de São Paulo e o controle 
cabia diretamente a Secretária de Segurança Pública. Em Pernambuco o controle era feito pela própria 
Secretaria de Segurança Pública (SSP) e não havia nenhuma divisão que cuidasse especificamente da 
segurança privada como no Rio de Janeiro. Em Pernambuco nessa época havia uma média de 10 
empresas de segurança privada. 
69 Em 1970 o grupo Nordeste se inicia em Pernambuco. O empresário Hilson Brito Macedo criou em 
Pernambuco a Pernambuco Vigilância de Valores que logo em seguida veio a ser a Nordeste Vigilância 
de Valores. Em 2006 o grupo já atuava em 19 estados brasileiros através de três empresas do ramo: a 
Nordeste Segurança, Transbank e Norsegel.   
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Então, em 20 de junho de 1983 o Presidente da República General João Batista 

Figueiredo sanciona a Lei de nº 7.102, que “Dispõe de segurança para estabelecimentos 

financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas 

particulares que explora serviços de vigilância e de transporte de valores” (MARIZ, 

2006. P: 113).  Logo a competência de fiscalização sai das mãos do poder estadual - 

secretarias de segurança públicas - e é concentrado no poder federal através do 

Ministério da Justiça70.  

Para clarificar melhor o aumento da demanda pelos serviços da segurança 

privada, não só em instituições financeiras, bem como nos diversos segmentos da 

sociedade, a exemplo das instituições privadas e públicas e na escolta de pessoas físicas. 

Apresento abaixo algumas variáveis explicativas que podem justificar tal fenômeno, 

contudo saliento que as mesmas não estão dispostas por ordem cronológica ou ordem de 

importância. Particularmente, considero que tais variáveis são fenômenos distintos, 

contudo, encontram-se intrinsecamente correlacionados.  

 É fato que os incentivos econômicos promovidos ao longo dos anos 80 e 90 

foram responsáveis pela composição de uma nova sociedade. Juntamente com a 

abertura do mercado para os produtos importados, o poder aquisitivo de compras das 

classes C e D aumentava. Isto reincidia numa relação direta no que diz respeito ao 

barateamento dos preços devido ao aumento da ocorrência, bem como, as infinitas 

possibilidades de parcelamento das mercadorias.  

Essas mudanças econômicas criaram espaço para outras mudanças sociais, como 

por exemplo, o surgimento em larga escala de “áreas cinzentas”. Esses são os grandes 

espaços privados abertos ao público, a exemplo dos shopping centers, cinemas e 

                                                 
70 De acordo com o artigo 20º  da lei 7.102 de 1983  o Ministério da Justiça exercia a fiscalização e o 
controle  por intermédio  de seu órgão competente ou mediante convênio com as Secretárias de 
Seguranças Públicas dos Estados e Distrito Federal. Em 24 de novembro do mesmo ano (1983) o Decreto 
de nº 89.056 determina a competência da fiscalização à Polícia Federal e determina o procedimento de 
pelo menos uma fiscalização anual.  
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centros. De acordo com Zanetic (2006), o incentivo econômico e o espaço legal para 

policiamento corporativo fizeram surgir a “propriedade privada em massa”, também 

chamada de espaço semi-público71.  Essas mudanças sociais agregadas ao aumento dos 

índices criminais e à sensação de insegurança são variáveis que também conduzem a 

essa expansão das empresas de segurança privada. 

 Contudo, Magaloni (2003) afirma que na América Latina a explosão das 

empresas de segurança privada não está apenas associada ao aumento da criminalidade 

nos anos 80 e 90, mas está também inserida num conjunto de fatores como a 

ineficiência das instituições e a corrupção existente na aplicação das leis. Essas duas 

últimas colocações da autora utilizarei como variável independente para este trabalho.  

Essa expansão pode resultar numa relação cooperativa entre atores públicos e privados, 

gerando a ineficiência do Estado.  

Essas variáveis explicam o aumento na procura pelos serviços privados de 

segurança por Segurança Privada. A necessidade, gradualmente, deixava de ser 

exclusiva das instituições financeiras, sendo também extensiva também aos órgãos 

públicos e empresas particulares, bem como a escolta armada de civis.    

É cabível a colocação que a disseminação da segurança privada no Brasil não 

aconteceu como fenômeno isolado no mundo. Nos últimos 50 anos houve uma tendência 

mundial na expansão da segurança privada nas democracias desenvolvidas e em 

desenvolvimento do mundo.  Este fato se deve não só ao aumento dos índices de 

criminalidade, bem como, as mudanças sociais ocorridas neste período, principalmente 

nas grandes metrópoles. A exemplo, o Canadá e os Estados Unidos são países que atuam 

                                                 
71 Conforme Zanetic (2006) este termo é uma referência de  Shearing e Stenning, 1981 -  utilizado para 
designar os espaços privados abertos ao público como shopping, complexos esportivos, cinemas, centros 
de lazer.  
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com serviço de polícia privada e vem apresentando uma sensível melhora em seus 

serviços de segurança.  

Todas essas transformações sociais e econômicas reverberaram numa linha de 

mudanças sobre a segurança privada no Brasil ao longo dos anos seguintes. No que 

concerne à expansão as leis foram aparentemente se adequando conforme a demanda 

pela segurança privada. Já o que diz respeito à fiscalização, tais modificações geraram 

uma disputa velada entre os governos estaduais e o governo federal, a fim de preservar a 

manutenção da fiscalização.  

À medida que as transformações sociais e econômicas progrediam maior era a 

necessidade do auxílio de proteção por meio das empresas de segurança privada.  Além 

dos estabelecimentos financeiros outros instituições e órgãos, sejam eles de natureza 

particular ou privada buscavam nessas empresas suprimento para proteção os serviços 

dessas empresas. 

 Nesta época o aparato da lei que versava sobre a contratação das empresas de 

segurança privada ainda não havia se estendido a outros tipos de estabelecimento, que 

não somente os financeiros. Suas especificações não comportavam o volume de 

mudanças, abrindo então a brecha para as empresas clandestinas de segurança privada72 

.É justo nesse conflito de interesses que as empresas de segurança privada clandestinas 

têm seu “boom” de surgimento. Sobre esse assunto não vou me deter neste capítulo, 

mais adiante tratarei desse “segmento” na segurança privada com mais rigor.  

Diante desse novo contexto o Ministério da Justiça percebeu que, mesmo, após 

algumas alterações a lei que versava sobre o funcionamento das empresas de segurança 

                                                 
72 Empresas de segurança privadas clandestinas são instituições informais que nascem a partir da ausência 
de fiscalização do Estado. Tais empresas não possuem licença legal de trabalho. Trabalham na 
clandestinidade sem qualquer tipo de submissão ao controle e à fiscalização. A essas podemos denominar 
“turmas de apito”, “jaquetinhas”, entre outras. De acordo com o presidente do Sindicato das empresas de 
segurança privada do Estado de Pernambuco, Agostinho Gomes, tal ilicitude não cabe ser combatida pela 
Polícia Federal ou sindicatos, e sim pelas polícias civis e militares, pois, tais empresas não são 
regulamentadas.  
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privada estava deficiente. Então, em 21 de fevereiro de 1992 foi decretada a portaria de 

Nº 91 na qual foram sancionadas “Normas para o exercício das atividades 

de segurança privada no país”.  A partir desta portaria as empresas de segurança privada 

podem exercer suas atividades junto a outros estabelecimentos públicos ou privados, 

como também, atuar na prestação de segurança pessoal73. Depois de regulamentada por 

essa Portaria, tais determinações se transformaram em lei em 1994 pelo Decreto de Lei 

8863.  

E também com base no artigo 5º da referida portaria que o Ministério da Justiça 

atribui a Polícia Federal o cumprimento de fiscalização, as inspeção de instalações e 

veículos, como a instrução dos processos relativos ao assunto através de comissões de 

vistoria.  Porém, fica a cargo da direção das Polícias Federais de cada Estado e Distrito 

Federal a criação de Comissões normatizadas e regulamentadas internamente que rejam 

tais Comissões de Vistoria74.  

Contextualizando essas mudanças, ficou determinado que a partir daquela data a 

fiscalização nos estados estava sob a responsabilidade da Polícia Federal, que, por sua 

vez, estava diretamente subordinada ao Ministério da Justiça.  

A última normatização no que concerne às atividades de segurança privada foi 

publicada através da portaria nº 387 de 28 de agosto de 2006. A referida portaria 

modifica normas aplicadas sobre a segurança privada. No capítulo II, artigo 3º fica 

determinado que todo controle e fiscalização cabe  aos seguintes órgãos da Polícia 

                                                 
73 De acordo com a portaria de nº 91 – capítulo I – Art 1º  - São considerados como segurança privada as 
atividades desenvolvidas por empresas especializadas em prestação de serviços com a finalidade de: (I) 
proceder à vigilância e segurança patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos 
públicos ou particulares; (II) garantir a incolumidade física de pessoas; (III) realizar transporte de valores, 
em espécie ou metal precioso, ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga de alto valor 
comercial. 
74 De acordo com a portaria de nº 91 de 21/02/1992 o artigo 5º delibera que a execução da fiscalização, as 
vistorias de instalação e veículos, bem como, a instrução dos processos relativos ao assunto serão 
exercidos pelo Departamento de Policia Federal nos Estados e Distritos, através das Comissões de 
Vistoria, que observarão o dispostos nesta portaria.  
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Federal:  Comissão Consultiva para Assuntos de segurança Privada (CCASP)75; 

Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada – CGCSP76; Delegacia de 

Controle de Segurança Privada (DELESP)77 e Comissões de Vistoria.78  Dada as 

devidas atribuições, tais órgãos especiais do Departamento de Polícia Federal atuam em 

conjunto no controle e fiscalização das categorias e terminologias supracitadas.  

Conforme é possível perceber a partir de todas as colocações acima o controle a 

e fiscalização da segurança privada são bastante ordenados institucionalmente. Isto é, no 

âmbito constitucional (formalmente) parece não haver vácuos ou lacunas para o 

surgimento de possíveis irregularidades ou ilegalidades. A instituição ou agência de 

assignada que exerce tal papel de controle, no caso a Polícia Federal, tem uma 

legislação fundamentada em normas, o que na prática deveriam permitir um pleno 

exercício da accountability horizontal proposta por O´Donell (2001)79. 

Antes da divulgação da Portaria Nº 346, sobre a qual nos deteremos mais 

adiante, os mecanismos de controle da Polícia Federal à distância eram realizados 
                                                 
75  De acordo com Mariz (2007) a Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (CCASP) é 
um órgão de natureza deliberativa e consultiva, presidido pelo Diretor Executivo do Depaartamento de 
Polícia Federal, composto por representante de entidades de classe patronal e laboral que atuma na 
segurança privada, bem como representantes de órgãos públicos excerdentes de atividades correlatas, 
regulamentado pela Portaria nº 1.546/95 MJ e 2.494/04 – MJ.  
76 Conforme Mariz (2007) a Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada (CGCSP) é a unidade 
central vinculada à Diretoria-Executiva do Departamento de Polícia Federal, responsável pela regulação, 
controle, coordenação e fiscalização das atividades de segurança privada, do mesmo modo que pelo 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Delegacia de Controle de Segurança Privada 
(DELESP) e Comissão de Vistoria (CV). 
77Conforme Mariz (2007) as Delegacias de Controle da Segurança Privada (DELESP) são unidades 
regionais vinculadas às Superintendências de Polícia Federal nos Estados e no Distrito Federal, 
responsável pela fiscalização e controle das atividades de segurança privada, âmbito de suas 
circunscrições. 
78 Conforme Mariz (2007) as Comissões de Vistoria (CV) unidade vinculadas às Delegacias de Polícia 
Federal descentralizadas, responsáveis pela fiscalização e controle da segurança privada no âmbito de 
suas circunscrição, composta por no mínimo três (03) membros, ocupantes de cargos da carreira policial 
do Departamento de Polícia Federal. Constam ainda neste inciso as seguintes prerrogativas: I) As 
Comissões de Vistoria (CV), cujas atribuições são constantes desta portaria e demais normas internas do 
órgão, serão constituídas por ato Superintendente de Polícia Federal; II) Os funcionários do quadro 
administrativo do Departamento de Polícia Federal poderão também integrar a composição DELESP e 
CV para auxílio nas funções internas do órgão, especialmente na análise  de procedimentos recebidos, 
sendo-lhes vedado o desempenho de atividades privativas do presidente ou chefe da CV ou DELESP, 
bem como a participação em atividades externas de fiscalização. 
79O’DONNELL, Guillermo. Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones.  In: Peruzzotti, E e C 
Smulovitz. Controlando la política: ciudadanos y medios en las nuevas democracias latino americanas, 
Buenos Ayres, Temas Grupo editorial. 2001  
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trimestralmente através do Controle de Empregados, Armas e Veículos das Empresas de 

Segurança Privada (SISEV)80 e do Sistema Nacional de Segurança e Vigilância Privada 

(SISVIP)81.  

Com a implementação da referida Portaria, o Sistema de Gestão Eletrônica da 

Segurança Privada (GESP) foi instituído e a fiscalização à distância passou a ser 

mensal. O sistema objetiva informatizar os processos administrativos relativos à área de 

segurança privada em todo o território nacional, utilizado no âmbito das empresas e 

instituições do setor e nas DELESPs e Comissões de Vistorias (CV) do Departamento 

de Polícia Federal. 

O GESP possibilita que a Polícia Federal controle as empresas no que se refere 

aos vigilantes, armas, munição, lotação dos vigilantes, armas utilizadas pelos vigilantes, 

veículos comuns e especiais.  Afora essa fiscalização, anualmente há uma vistoria da 

Polícia Federal nas sedes das empresas. 

Numa entrevista o Policial Federal Everaldo Mariz alega que tamanhas 

mudanças na legislação ao longo dos anos se justificam pelo dinamismo no crescimento 

das empresas de segurança privada82. Com base na afirmação acima, o entrevistado 

ainda argumentou que por conta dessas formalidades o controle da Polícia Federal sob a 

segurança privada é tão rígido que muitas vezes a segurança privada fica defasada e sem 

poder legal para concorrer com os assaltantes. Contudo, esse mesmo entrevistado 

aponta deficiência no efetivo da Polícia Federal que atua no controle e fiscalização das 

empresas de segurança privada. 

                                                 
80 Programa de Controle de Empregados e Veículos das Empresas de Segurança Privada 
81 Sistema Nacional de Segurança e Vigilância Privada 
82 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2007. 
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A referida atividade, segundo o entrevistado, deve servir como um complemento 

à segurança pública, já que formalmente o Estado não pode destacar agentes para cuidar 

especificamente de pequenos grupos83. Logo, a segurança privada precisa estar 

continuamente se atualizando para suprir tais necessidades. Com base nisso, a seguir 

daremos ênfase as alterações na legislação desde 1969 até os dias atuais.  

 

3.3 – A legislação 
 

Neste capítulo farei uma breve explanação das modificações na legislação, 

apresentando as diversas alterações. Diante da amplitude da legislação, esboçarei as 

normas que fazem referência ao controle à fiscalização, bem como a todas as 

prerrogativas necessárias para o funcionamento dessas empresas.  

Como citado anteriormente a primeira lei estabelecida no âmbito da segurança 

privada foi a de número 7.102/83, a qual define a segurança privada como atividade 

regulamentada para prestar segurança a estabelecimentos financeiros. Esta lei é formada 

por 26 artigos, os quais versam sob normas para funcionamento, para o sistema de 

segurança, para o exercício dos vigilantes, controle de armamento, apólices de seguro, 

transporte de erário, a execução da fiscalização, as multas, as penalidades às empresas 

infratoras. Porém somente após o Decreto de nº 89.056/83 a lei 7.102 é regulamenta. 

Em 21 de fevereiro de 1992 o Ministério da Justiça sanciona a Portaria de nº 91 

para o segmento da segurança privada. O regimento discorre sobre as normas para o 

exercício da atividade de segurança privada no país. Essa Portaria dispõe de cinco 

títulos, respectivamente nesta ordem: da segurança privada84; das exigências85; do 

                                                 
 
84 O Título I dispõe de dois artigos. O primeiro sobre a finalidade da segurança privada e o segundo sobre 
a competência normativa e de fiscalização. 
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pedido de autorização para funcionamento86; da escolta armada87 e do pedido de 

autorização para aquisição de armas, munições e apetrechos para recarga88.  

Em 30 de março de 1995 foi estabelecida alterações nos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 13, 20 da Lei 7.102/83 através da Lei 9.017. Os artigos que respectivamente estão 

relacionados ao funcionamento de estabelecimentos financeiros, onde haja guarda de 

valores ou movimentação pecuniária que não possua sistema de segurança de acordo 

com os padrões legais; no que se refere ao segurança ostensiva e transporte de valores ; 

suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros 

transporte de numerário em montante superior a vinte mil Ufir; autorização legal para o 

transporte de valores acima de entre sete mil e vinte mil Ufir seja realizado em veículos 

comuns com a presença de dois vigilantes ; atribui ao Ministério da Justiça à 

fiscalização, concedendo ao Ministério da Justiça poder  capital para  estabelecer 

convênios com as Secretárias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal; 

disposição das penalidades conforme o grau de infração; determinação do capital 

integralizado das empresas especializadas; revogação do parágrafo único do artigo 2º da 

lei 7.102; as competências dos artigos 1º, 6º e 7º, da Lei nº 7.102, serão exercidas pelo 

Departamento de Polícia Federal. 

O Ministério da Justiça promulga em 10 de agosto de 1995 a Portaria de Nº 

1.546, a qual aprova o Regimento Interno da Comissão Consultiva para Assuntos 

Especiais. Essa Comissão foi criada a fim de atuar com o Departamento de Polícia 

Federal na aplicação da Lei 7.102/83, do Decreto 89.056/83 , da Portaria Nº 91/92, da 

Lei nº 9.017/95, do Decreto nº 1.592/95 e das demais normas reguladoras. Essa Portaria 

                                                                                                                                               
85 O Título II dispõe de três capítulos. O primeiro sobre a capacidade; o segundo as instalações e o 
terceiro, os veículos especiais. 
86 O III Título, igualmente, é composto por três capítulos. O primeiro capítulo se refere à inscrição do 
processo de vistoria; o segundo, as filiais e escritórios operacionais e o terceiro, da segurança pessoal. 
87 O IV Título elenca seis capítulos. O primeiro diz respeito ao conceito; o segundo, ao veiculo comum ; o 
terceiro, à guarnição; o quarto, ao armamento; o quinto, à comunicação e o sexto às condições gerais.   
88 O V Título é composto por um capítulo, o qual  prescreve os documentos exigidos.  



 

 

87

é composta por três capítulos, contextualizando nesta ordem a finalidade, a organização 

do colegiado89 e o apoio administrativo e operacional.  

Ainda em 199590 foi sancionada pelo Ministério da Justiça a Portaria de Nº 

1.264 que trata sobre os veículos especiais e suas guarnições, apreciando a necessidade 

de melhora nas qualidades de defesa desses veículos91.  No ano de 1999 o Departamento 

de Polícia Federal põe em vigor a Portaria de Nº 891, essa constituiu e aprovou o 

modelo da Carteira Nacional de Vigilante e respectivo formulário de requerimento, 

originando normas e procedimentos para sua aquisição92. 

A primeira Medida Provisória na legislação na segurança privada, fia a de Nº 

2.184-23 regimentada em 24 e agosto de 2001. Essa medida modificou o artigo 17º da 

Lei 7.102/83, transferindo a competência dos registros profissionais dos vigilantes das 

Delegacias Regionais de Trabalhos para o Departamento de Polícia Federal93. 

A Lei de Nº 10.826/03, atualizada pelas Leis 10.867/2004, 10.884/04, 11.118/05 

e Medida Provisória 379/07 não diz respeito especificamente sobre a segurança privada, 

mas tem um grande peso para execução de tal atividade. As referidas dispõem sobre 

registro, posse, comercialização de armas de fogo e munição, que estão diretamente 

correlacionados com a atividade da segurança privada, pela demanda que essa tem na 

utilização de armamento para prática diária de seus serviços, bem como, pelo rígido 

controle que a Polícia Federal exerce sobre tal prerrogativa. Também chamado de 

Estatuto do Desarmamento a competência da fiscalização cabe ao Sistema Nacional de 

Armas (SINARM), o qual define a tipificação de crimes e atribui outras providências94.  

                                                 
89 De acordo com Mariz (2007) este capítulo dispõe de três seções: I) Composição; II) funcionamento; 
III)atribuições dos membros.  
90  Datada de 29 de setembro de 1995. 
91 De acordo com Mariz (2007) esta Portaria conta com oito artigos.   
92 De acordo com Mariz (2007) esta Portaria é datada de 12 de agosto de 1999 e é composta por 10 
artigos.  
93 De acordo com Mariz (2007) tal modificação está prescrita no artigo 14º .  
94 Qualificando todas as alterações, o Estatuto do Desarmamento é composto de seis capítulos, 
determinados na ordem seguinte: I) do Sistema Nacional de armas; II) do registro; III) do porte; IV) dos 
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Em 03 de setembro de 2004 a Portaria Nº 2.494 do Ministério da Justiça altera a 

Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada. Essa distribui igualmente a 

participação dos órgãos e entidades correlacionados à segurança privada, esta ação foi 

promovida visando aperfeiçoar a sistema de segurança privada no país, por meio de 

controles e fiscalização95.  

A primeira Instrução Normativa sob a Legislação da Segurança Privada foi 

ordenada pelo Diretor Geral do Departamento de Polícia Federal e instituída sob o N° 

023/05 em 1º de setembro de 200596. Essa Instrução estabelece o cumprimento da Lei 

                                                                                                                                               
crimes e das penas (posse irregular de arma de fogo de uso permitido, omissão de cautela, porte ilegal de 
arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo); V) disposições gerais; 
VI) disposições finais. 
95 Conforme Mariz (2007) a Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada passa a ter a 
seguinte composição: Diretor executivo do Departamento de Polícia Federal; representante do comando 
do Exército; representante do Instituto de Resseguro do Brasil (IRB); representante da Federação 
Nacional dos Sindicatos das Empresas de Vigilância, Segurança e Transporte de Valores (FENAVIST); 
representante da Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores (ABTV); representante da 
Confederação Nacional dos Vigilantes, Empregados em Empresas de Vigilância e Transporte de Valores 
e dos Trabalhadores de Segurança, Vigilância, Segurança Pessoal, Cursos de Formação e Especialização 
de Vigilantes, Prestação de Serviços em seus anexos e afins (CNTVPS); um representante da Federação 
Nacional das Associações de Bancos (FEBRABAN); um representante da Associação Brasileira dos 
Cursos de Formação e Aperfeiçoamentos dos Vigilantes (ABCFAV); um representante da Confederação 
Nacional dos Bancários (CNB); um representante da Associação Brasileira de Empresas de Vigilância e 
Segurança (ABREVIS); um representante da Federação dos Trabalhadores em Segurança e Vigilância 
Privada, Transporte de Valores, Similares e Afins do Estado de São Paulo (FETRAVESP); um 
representante do Sindicato dos Empregados no Transporte de Valores nas bases de  Valores e Similares 
do Distrito Federal (SINDVALORES-DF); representante da Associação Brasileira dos Profissionais em 
Segurança Orgânica (ABSO). 
96 Conforme Mariz (2007) esta Instrução é composta de nove capítulos dispostos da seguinte forma:I) 
Sistema Nacional de Armas (SINARM) com duas seções. A primeira versa sobre a abrangência do 
SINARM e a segunda sobre o gerenciamento do SINARM; II) da aquisição, transferência e registro das 
armas de fogo subdividido em três seções a primeira da aquisição de arma de fogo no comércio nacional 
com as seguintes subseções: das armas de fogo de uso permitido por pessoa física; das armas de fogo de 
uso permitido por instituições públicas; a segunda seção diz respeito à  transferência de propriedade de 
arma de fogo; com  a primeira subseção versando sobre as armas de fogo de uso permitido; a segunda, 
das armas de fogo de uso restrito; a terceira, das armas de fogo em empresas de segurança privada e a 
terceira seção do registro de armas de fogo. O terceiro capítulo diz respeito ao trânsito e ao porte de 
arama de fogo, divido em duas seções, a primeira do trânsito de arma de fogo; a segunda seção do porte 
da arma de fogo nas seguintes subseções:  da validade e categorias do porte de arma de fogo; da 
solicitação do porte de arma de fogo; das guardas municipais; das guardas portuárias; dos policiais 
federais e quadros especiais do Departamento de Polícia Federal. O capítulo quatro aborda as munições 
de armas de fogo de calibre permitido. O capítulo cinco do cadastramento em seis seções dispostas da 
seguinte forma: das armas de fogo institucionais; das armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no 
país; dos produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores de armas de fogo acessórios e 
munições; do cadastro e concessão de licenças para armeiros; do cadastramento das apreensões por armas 
de fogo; do cadastramento das ocorrências relacionadas à armas de fogo. Capítulo seis da aptidão 
psicológica para o manuseio de armas de fogo, subdivido nas seguintes seções em do laudo de aptidão 
psicológica e do credenciamento de psicólogo.  O capítulo sete da capacidade técnica para manuseio de 
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10.826 e suas alterações subseqüentes no que concerne ao porte, ao registro, à posse, 

transferência de propriedade, trânsito e à comercialização de armas de fogo e munição, 

assim como, sobre o SINARM.  

O ano de 2006 foi certamente o mais significante no que se refere à legislação. A 

primeira grande mudança veio através da Portaria 146, promulgada em 03 de agosto de 

2006 pelo Diretor Geral do Departamento de Polícia Federal, a qual instituiu o Sistema 

de Gestão Eletrônica de Segurança Privada –GESP. O referido sistema informatiza os 

processos administrativos que concernem à segurança privada em todo território 

nacional. Tal sistema deve ser utilizado no âmbito das empresas e instituições do setor e 

nas DELESP E CVs dos Departamentos de Polícia Federal.  

De acordo com o policial federal Everaldo Mariz, responsável pela organização 

e publicação da legislação da segurança privada, o ano de 2006 foi um divisor de águas 

na história da segurança privada no Brasil97. “Nesse ano as mudanças foram 

substanciais. Com a Portaria 387 a segurança privada ficou ainda mais refinada, 

aumentando elevando o nível dos profissionais e aperfeiçoando a qualificação dos 

serviços” 98. 

Em 28 de agosto do mesmo ano o Diretor Geral do Departamento de Polícia 

Federal sancionou a Portaria de Nº 38799, que veio como um marco na segurança 

                                                                                                                                               
arma de fogo elencado em duas seções respectivamente: do comprovante da capacidade técnica e do 
credenciamento de instrutor de armamento e tiro. O capitulo oito das competências e o capítulo nove das 
disposições gerais. 
97 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2007. 
98 A exata colocação o entrevistado atribui o aumento no horário dos cursos para vigilante,  que 
antigamente era de 50 h/ aula e  subiu para 120 a 160h/aula. Bem como, foi dada uma maior atenção ao 
currículo desses profissionais, uma maior rigidez nas penalidades das empresas infratoras e um controle 
de armas mais efetivo.  
99 Com Base em Mariz (2007) segue a apresentação sistemática da referida Portaria: Capítulo I) Das 
Disposições preliminares a)Definição das atividades de segurança privada; Capitulo II) das Unidades de 
Controle e Fiscalização; Capítulo III) Das empresas Especializadas – Seção I: Da Vigilância Patrimonial 
a)da vigilância patrimonial; b)certificado de segurança; c)processo de autorização; d)processo de revisão 
e autorização e e) atividade. Seção II do Transporte de Valores: a) requisitos de autorização; b)certificado 
de segurança; c)certificado de vistoria; d)processo de autorização; e)processo de revisão e autorização; 
f)atividade. Seção II da Escolta ArmadaI: a)requisitos de autorização; b)processos de autorização; 
c)atividade. Seção IV da Segurança Pessoal: a) requisito de autorização; b)processo de autorização; 
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privada.  Essa, composta de quatorze capítulos e oitos anexos, modifica e firma as 

regras aplicadas sobre a segurança privada. 

Através da Portaria 191 de 04 de dezembro de 2006 a Secretaria de Inspeção do 

Trabalho e o diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho autoriza o uso 

de coletes à prova de bala para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo. Em 19 

de dezembro do mesmo ano o Departamento Logístico de Exercito Brasileiro 

(Ministério da Defesa) proclama a Portaria Nº 18, a qual aprova as normas de avaliação 

técnica, fabricação, aquisição, importação e distribuição de coletes à prova de balas. 

Ainda em 27 de dezembro de 2006 o Departamento Logístico do Exercito 

Brasileiro – Ministério da Defesa admite, através da Portaria 020, a aquisição de 

armamento e munição não-letal – classificado como de uso restrito - pelas empresas de 

                                                                                                                                               
c)atividade. Seção V – dos Cursos de Formação: a)requisitos de autorização,b) certificado de segurança; 
c) processo de autorização; d) processo de revisão e autorização; e)atividade. Capítulo IV) do Serviço 
Orgânico de Segurança. A)requisitos de autorização; b)certificados de segurança; c)processo e 
autorização; d)processo de revisão e autorização; e) atividade. Capítulo V) da Fiscalização dos Planos de 
Segurança dos Estabelecimentos Financeiros , a) requisitos; b)processo de análise do plano de segurança 
e c)execução dos planos de segurança. Capítulo VI) dos Produtos Controlados e Acessórios, a)requisito 
para aquisição; b)processo de aquisição de armas e munição; c)processo de aquisição de coletes á prova 
de bala; d)transporte de armas e munições; e)guarda de armas, munições e coletes á prova de balas; 
f)comunicação de ocorrência e g)utilização de cães adestrados. Capítulo VII da Alteração dos Atos 
Constitutivos, a) processo de alteração dos atos constitutivos; b)razão social; c)sócios; d)endereços; 
e)capital social. Capítulo VIII do Uniforme do Vigilante. Capítulo IX do Vigilante:a) requisitos 
profissionais; b)  cursos de formação, extensão e reciclagem; c)carteira nacional de vigilante (CNV); 
d)direitos, e)deveres e f) apuração de conduta de vigilantes. Capítulo X das Penalidades: a)Penas 
aplicáveis ás empresas especializadas e as que possuem serviços orgânico de segurança; b)penas 
aplicáveis aos estabelecimentos financeiros. Capítulo XI das Infrações Administrativas: Seção I) das 
Infrações Cometidas pelas Empresas Especializadas e pelas que possuem Serviço Orgânico de Segurança: 
a)pena de advertência; b)pena de multa; c)penas de multa de 500 a 1.250 UFIR; d) penas de multa de 
1.251 a 2.500 UFIR; e)pena de multa de 2.501 a 5.000 UFIR; f)pena de proibição temporária de 
funcionamento e g)pena de cancelamento da autorização de funcionamento; Seção II) das Infrações 
cometidas pelos Estabelecimentos Financeiros que realizam guarda de valores ou movimentação de 
numerário; a) pena de advertência; b)pena de multa e c) pena de interdição; Seção III) das Disposições 
Comuns: a)dosimetria da pena de multa; b) circunstancias agravantes;  c)circunstancias atenuantes; d) 
reincidência e e) contumácia. Capítulo XII) da Auto Infração; Capítulo XIII) da Execução não Autorizada 
das Atividades de Segurança Privada; Capítulo XIV)das Disposições Gerais e Finais. Anexos I) Cursos de 
formação de vigilantes; II)Reciclagem do curso de formação de vigilante; III) Curso em extensão de 
transporte de valores; IV) Reciclagem de transporte de valores; V) Cursos de Extensão em escolta 
armada; VI) Reciclagem em escolta armada; VII) Curso de extensão em segurança privada, VIII) 
Reciclagem em segurança privada.  
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seguranças privadas praticadas por empresas especializadas ou serviço orgânico de 

segurança. Contudo, a compra desses materiais deve feita diretamente no fabricante100.  

 

3.4 – A segurança Privada e suas instituições 
 

Conforme colocações supracitadas, a Comissão Consultiva para Assuntos de 

Segurança Privada (CCASP) do Departamento de Polícia Federal foi criada como um 

dos órgãos de controle e fiscalização das empresas de segurança privada. Entre suas 

funções, cabe a essa autarquia opinar sobre os processos que apuram as infrações, 

inclusive aqueles que dizem respeito às instituições financeiras que disponham de 

setores próprios de vigilância e as que prestam serviços orgânicos de segurança101. 

A Comissão Consultiva (CV), porém, não atua como órgão autônomo dentro da 

Polícia Federal. Presidida pelo coordenador central de policia do Departamento de 

Polícia Federal e por representantes dos demais órgãos que regulam a atividade em 

nível nacional. São eles: Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores 

(ABTV); comando do Exército; Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); Associação 

Brasileira das Empresas de Vigilância e Segurança (ABREVIS); Associação Brasileira 

de Profissionais em Segurança Orgânica (ABSO); Confederação Nacional dos 

Bancários (CNB); Sindicato dos Empregados no Transporte de Valores e Similares do 

Distrito Federal (SINDVALORES-DF); Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV-

PS); Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Vigilância, Segurança e 

                                                 
100 Conforme Mariz (2007) são listados os seguintes materiais: borrifador(spray) de gás de pimentas; ara 
de choque elétrico (air taser); granadas lacrimogêneas(OC ou CS) e fumígenas; munições lacrimogêneas 
(OC ou CS) e fumígeas; munições de calibre 12 com balins de borracha ou plástico; cartucho calibre 12 
para lançamento de munição não letal; lançador de munição não-letal no calibre 12 e mascara contra 
gases lacrimogêneo (OC ou CS) e fumígenos.  
101 A Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (CCASP) foi criada através da Portaria 
1546 de 08 de dezembro de 1995.  
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Transporte de Valores (FENAVIST)102; Federação Nacional dos Empregados em 

Empresas de Vigilância, Transporte de Valores e Similares (FTRAVEST); Federação 

Brasileira das Associações de Banco (FEBRABAN); Associação Brasileira dos Cursos 

de Formação de Vigilantes (ABCFAV).  

 A segurança privada também está sujeita às normas relacionadas à terceirização 

da mão de obra, esta norma engloba as responsabilidades entre contratantes e 

prestadores de serviço. Bem como, a segurança privada se enquadra nas regras gerais de 

operações de pessoa jurídica.  

 Isto na pratica significa que além do Departamento de Polícia Federal e todos os 

demais órgãos acima mencionados, o exercício da segurança privada está sujeito à 

fiscalização do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) como do Departamento 

de Receita Federal.  

 Contudo, seria insuficiente limitar a fiscalização e o controle às instituições 

acima. Há na pratica efetivamente outras instituições que atuam como fiscalizadoras 

responsáveis por parte das denúncias de irregularidades e ilegalidades junto à Polícia 

Federal. Intuições que de acordo com O´Donell (2001) são efetivamente capacitadas 

para o exercício da accountability social. De fato elas existem e oferecem bons 

subsídios ao funcionamento legal das empresas de segurança privadas, exceto por 

alguns valores não muito democráticos que veremos no capítulo seguinte. 

  Os sindicatos, tanto das classes patronais, como trabalhadoras são instituições 

que agem como agentes fiscalizadores praticando a accountability social. Através deste 

tipo de accountability as denúncias dos sindicatos são levadas à Polícia Federal, que irá 

apurar as denúncias e aplicar as penas cabíveis. De fato, os sindicatos também exercem 

                                                 
102 A Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (FENAVIST) é uma 
entidade sindical patronal criadas para representar os interesses do segmento de segurança privada 
brasileiro. Sediada em Brasília , a Federação agrega 30 sindicatos regionais e duas associações em todo 
país. A Fenavist tem jurisdição nacional e congrega todos os sindicatos estaduais, sendo também filiada à 
Confederação Nacional de Comércio (CNC) 
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suas funções de reivindicar os direitos de suas classes e estar constantemente buscando 

uma melhoria para atividade.  

 Em Pernambuco os sindicatos que atuam diretamente sobre a segurança privada 

eles são: Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Pernambuco/ 

SESVI-PE , presidido por  Agostinho Rocha Gomes  e está em exercício desde 1990103. 

O segundo é e o Sindicato dos Vigilantes de Empresas de Segurança Privada de 

Pernambuco presidido pelo vereador de Paulista Cassiano Souza e o Sindicato dos 

Empregados e Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Pernambuco. 

  No sentido de clarificar um pouco mais a expansão da segurança privada 

em números no Brasil e em Pernambuco apresentarei na sessão abaixo alguns números 

através do 2º ESSEG.  

 

3.5 ESSEG 
  

O 2º ESSEG ou Estudo do Setor de Segurança Privada elaborado pela Federação 

Nacional dos Sindicatos das Empresas de Vigilância, Segurança e Transporte de 

Valores (FENAVIST) tem como objetivo traçar um perfil da segurança privada no 

Brasil e em suas regiões.  O ESSEG foi feito sob um recorte temporal de 2002 a 2005, 

tempo situado dentro das limitações deste trabalho (1999 a 2006). Diante da dimensão 

do 2º ESSEG, escolhi criteriosamente alguns itens para serem apontados, baseada nos 

parâmetros, que considero, mais relevante para interpretação do desenvolvimento do 

setor. 

                                                 
103 Agostinho Gomes esta em sua segunda gestão junto ao SESVI-PE.  De 1989 a 1992 foi presidido por 
Omar Salvado de Lima; de 1992 a 1999 por Agostinho Rocha Gomes; de 1999 a 2004 por Rivaldo Freitas 
Santos e de 2004 a 2009 por Agostinho Rocha Gomes.  
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 De acordo com o ESSEG alguns elementos chaves na economia do país 

precisam ser considerados para entender o crescimento da segurança privada, sendo eles 

o processo de modernização da economia brasileira, a evolução dos sistemas 

econômicos regionais e as ações institucionais empreendidas no setor. Ao se referir ao 

processo de modernização da economia, o ESSEG trata das transformações ocorridas 

desde os anos 90 relativas ao aumento da competição e a redução de taxas médias de 

inflação que promoveu impacto direto e indireto neste setor, bem como a sensação de 

insegurança atribuídas ao índice de violência e criminalidade do país e falta de 

capacidade da segurança pública em prover as necessidades da população . 

É fato que não podemos e devemos atribui a esses fenômenos a única 

justificativa para tal desenvolvimento da segurança privada. Contudo, foi apontado a 

partir desta análise o crescimento do mercado da segurança privada de 4,3% em 2002 

para 6% em 2005104. Em 2005 a projeção de faturamento feita pelo ESSEG foi de R$ 

11,8 bilhões, uma média de 12% a mais que 2004.  

Houve também um considerável aumento no número de vigilantes por 

habitantes. Ao tratar de vigilantes aqui, refiro-me ao número de vigilantes que está 

inserido no mercado formal, em 2002 para cada 552 habitantes existia um vigilante, em 

2005 esse número de vigilantes por habitante aumentou a escala de alcance, isto é, 

reduziu para um vigilante para cada 482 habitantes. 

 Antes de quantificar as taxas de abertura e números de autorizações das 

empresas, faz-se necessário uma separação entre essas esferas. Como já dito em 

capítulos anteriores a prestação de serviços de uma empresa de segurança privada 

depende formalmente de uma autorização do Departamento de Polícia Federal. Tais 

autorizações são revisadas anualmente e podem ser canceladas mediante irregularidades 

                                                 
104 De acordo com o 2ºESSEG esta foi uma previsão para o ano de 2005. 
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observadas pela Polícia Federal, assim como, por desejo da própria empresa. Desta 

forma, o número de autorização pode ser uma boa referência para representar a oferta de 

tal atividade. 

Contudo, distinguindo as diferentes esferas, o número de autorização não 

significa exatamente o número de empresas atuantes no mercado. Justificando tal 

diferenciação, o numero de empresas autorizadas podem estar eventualmente inativas 

por uma série de motivos, dentre eles: aguardo condições satisfatórias do mercado, 

aguardando um cancelamento formal do Departamento de Polícia Federal, entre outras 

possíveis razões. Em 2004 havia 1.884 autorizações para funcionamento de empresas de 

segurança privada no Brasil, com uma média de 75% das autorizações funcionando. O 

que numericamente representa 1,4 mil empresas funcionando no mercado.  

Para a prestação de serviço na área de segurança privada em 2004 foi registrado 

que 30% das empresas eram diversificadas, isto é, atuavam em mais de uma atividade e 

70% especializadas em uma única atividade.  Enquanto em 2002 o índice de 

diversificação era de 28%, o que significa um crescimento discreto. 

Saindo do âmbito nacional e adentrado na seara estadual. Em Pernambuco as 

projeções de faturamento entre 2002 e 2003 subiram de R$ 192 milhões para R$ 274 

milhões, o que na pratica constitui um aumento de 43% . Já em 2005 o faturamento 

chegou à casa do R$ 311,00 milhões. 

Neste período Pernambuco estava em segundo lugar no mercado de segurança 

privada no Nordeste, com uma média de 21% do faturamento da região. Foi também em 

Pernambuco, comparando ao Nordeste, a maior diversificação na atividade da segurança 

privada. Essa diversificação totalizou 34% em 2004, registrando um aumento médio de 

25% se comparado aos dois anos precedentes e a média regional, que foi de 12%. O 

aumento da diversificação reflete diretamente na oferta de mercado.  
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Pautada pelos moldes da região Nordeste, a atividade que obteve o maior 

número de autorizações entre 2002 e 2004 foi a de vigilância, representando mais de 

55% das autorizações em 2004. O segundo lugar, numa relação inversa a da região, 

esteve o transporte de valores.   

Até meados de 2007 o Brasil contava com 2.876 Empresas Especializadas, 1.012 

Empresas Orgânicas; 4.710 carros-fortes, 213.257 armas cadastradas por empresas de 

segurança privada e 1.126.218 vigilantes cadastrados 105.  

Explorada as formalidades que regem a segurança privada, veremos no capítulo 

seguinte o funcionamento desse segmento entre 1999 e 2006 no Estado de Pernambuco 

apresentando as brechas formais que, por conseqüência, geraram instituições informais 

de níveis elevados no Estado. Essas instituições informais são provenientes das relações 

promiscuas entre atores estatais e atores privados de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Dados do Departamento de Polícia Federal 
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Capítulo IV – A segurança Privada em Pernambuco 
entre 1999 e 2006 
 
  

Este capítulo tem papel fundamental ao longo deste trabalho. Ele será 

responsável por responder alguns dos questionamentos que levaram a condução desta 

dissertação. Dedicar-me-ei,então, a partir de agora a apresentar mecanismos formais e 

informais que justifiquem como funcionavam as empresas de segurança privada em 

Pernambuco entre 1999 e 2006106. 

 Aqui serão apresentadas as relações formais entre o público e o privado e em que 

momento a segurança privada desenvolve um relação tão estreita entre essas duas 

esferas, ao ponto que a real relação entre elas compromete ambos os campos 

desfavoravelmente107. Mostrarei também as interações estratégicas que envolvem essas 

esferas e ao mesmo tempo o quanto de benefício os atores envolvidos neste jogo tendem 

a lucrar, em detrimento da sociedade em geral.   

 Para isso darei ênfase neste capítulo às relações entre o público e o privado; ao 

funcionamento das empresas de segurança em Pernambuco entre 1999 e 2006; aos 

escândalos que marcaram a segurança privada entre 1999 e 2006; à falácia da segurança 

eletrônica; a demanda policial na segurança privada e a atuação do primeiro escalão da 

segurança pública na segurança privada.    

 

 

 

                                                 
106 Apesar deste recorte temporal, no qual o trabalho esta focado, não pouparei a citação de exemplos em 
diferentes espaços de tempo.   
107 O desfavorável aqui é o compromisso para com a sociedade, finalidade do Estado e suas instituições 
para com os cidadãos. 



 

 

98

4.1 – As relações entre o público e o privado. 
 

Clarificando esta relação entre atores públicos e privados, sobre a qual cito no 

parágrafo acima, faz-se necessário uma melhor explicação daquilo o que se define como 

bem público e bem privado. 108  O bem público, aqui, também faz referência aos serviços 

públicos oferecidos e são aqueles bens em que não há rivalidade para o consumo; o que 

significa dizer que a quantidade de um bem disponível para um indivíduo não restringe 

ou exclui a disponibilidade para outros, da mesma forma que não há custos adicionais 

para consumidores extras. Segundo Forest (1999) o nível e a qualidade dos serviços 

comuns são determinados através dos processos políticos. Por outro lado o bem privado 

beneficia apenas aqueles que pagam por eles. Forest (1999) argumenta que o nível e a 

qualidade destes bens são determinados pelo mercado econômico. 

As relações de cooperação que pautaram a esfera pública e a esfera privada no 

desenvolvimento da segurança privada entre 1999 e 2006 nos remetem diretamente as 

relações políticas e econômicas que permeiam esta relação, assunto que trabalharemos 

especificamente mais abaixo. Essas relações dão origem a interações estratégicas entre 

os atores, gerando possíveis conflitos de interesses entre a esfera pública e a privada. 

Nestes casos, tanto os conflitos quanto as interações podem contrariar a transparência 

das ações por parte do poder público e, por conseqüência, a democracia brasileira. 

Ao falar em cooperação e interesses, procuro fazer uma referência direta aos 

benefícios e vantagens individuais que esses atores têm ao executarem suas ações. Essas 

ações podem ter origem no tráfico de influência entre os atores privados e o poder estatal 

de distintas maneiras, as que serão apresentadas a seguir. Tais conflitos de interesses e 

interações entre as esferas podem tornar escusas e suspeitas a prestação de contas da 

                                                 
108 A utilização deste conceito é proveniente da teoria econômica, cf. Forest, Brian e Manning, Peter 
(1999). 
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segurança pública e segurança privada. A troca de interesses que media essa simbiose 

entre atores está pautada por favorecimentos políticos e econômicos que beneficiam 

individualmente cada um deles.  

Nos casos em que essas ações estão presentes, e se torna manifesto o conflito de 

interesse, em nome de que interesse o ator estará agindo: o individual ou o coletivo? 

Quando o interesse privado se sobrepõe ao interesse coletivo a segurança privada se 

torna uma atividade concorrente da segurança pública, e não complementar como na 

democracias desenvolvidas.109 Questões como essas tendem a limitar o papel do Estado 

no provimento da segurança pública e na fiscalização/controle das empresas de 

segurança privada, ou seja, o exercício da accountability horizontal110. 

As regras que pautam as relações informais entre instituições e agentes públicos e 

privados são criadas a partir de intenções que ambas as partes têm em maximizar seus 

interesses. Porém o que possibilitará que os atores levem suas intenções a cabo serão 

fatores como as escolhas individuais, as oportunidades e os constrangimentos oferecidos 

pelos contextos institucionais exógenos e endógenos, assunto tratado no capítulo anterior 

ao abordamos a Lógica da Ação Coletiva.  Isto é, a interação do desejo e da oportunidade 

resultará na ação dos indivíduos daqueles grupos.  

Para Olson (1999) não existe grupo sem interesses. Logo, a partir do momento 

em que um indivíduo passa a fazer parte de um grupo, mesmo que por meios informais 

ou ilegais, é porque esse grupo é capaz de prover mais benefícios ou benefícios mais 

seguros do que se agisse de forma independente. Como este trabalho aborda também a 

esfera privada, relacionamos essa atividade diretamente a uma economia de mercado, na 

                                                 
109 Exemplo citado em capítulo anterior. Sobre essas duas abordagens:  falha no provimento da segurança 
pública e ausência de accountability abriremos sessões especificas para tratar o tema. 
110 Sobre essas duas abordagens: falha no provimento da segurança pública e ausência de accountability 
abriremos sessões especificas para tratar o tema. 
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qual há demanda e oferta de serviços movidos por uma “moeda” de troca111. “Toda 

atividade econômica em uma economia de mercado é sustentada e guiada por indivíduos 

centrados em seus próprios interesses materiais ou ideais” (OLSON. 1999. P: 25). 

Ainda de acordo com Olson (1999) um indivíduo que opta fazer parte de um 

determinado grupo, em busca da maximização de seus benefícios, pode encontrar 

resultados subótimos, ao invés de um resultado ótimo, mas que de alguma maneira lhe 

propiciará incentivos seletivos ou não coletivos garantindo sua permanência naquele 

grupo. “Espera-se que um grupo de indivíduos com interesses em comum aja por esses 

interesses tanto quanto se espera que os indivíduos isoladamente ajam por seus 

interesses pessoais” (OLSON.1999.P:13) 

Com base nos dados coletados empiricamente encontraremos as áreas de 

cooperação entre o poder público e as empresas de segurança privada, e dentro dessa 

área a troca de benefícios e o favorecimento dos atores – “concessão” por parte do 

Estado e de regiões a serem exploradas pela segurança privada. Da mesma forma 

saberemos como as empresas de segurança privada buscam uma relação cooperativa com 

os atores estatais para orientar a tomada de decisões no âmbito da segurança pública ou 

reduzir os custos em suas prestações de serviços. 

 

4.2 – As empresas privadas em Pernambuco entre 1999 e 
2006112 
   
 O corte temporal deste trabalho foi escolhido por fazer parte de duas gestões 

consecutivas de um mesmo governo. Ao longo da pesquisa, também, foi possível 

clarificar que justo neste período houve uma relação bastante “estreita” entre o poder 

                                                 
111 Ressalvo que esta moeda não é necessariamente movida por valores pecuniários, mas, por outros tipos 
de trocas que lhes servirão de incentivos.  
112 Ao me utilizar deste recorte temporal estarão sendo levantadas informações entre 01/01/1999 até 
31/12/2006. 
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público e as empresas de segurança privada, muitas vezes formando relações intrínsecas 

entre as duas esferas113. 

O primeiro passo é apresentar o número oficial de empresas abertas no Estado de 

Pernambuco entre 1999 e 2006. De acordo com dados oficiais da Junta Comercial de 

Pernambuco foram abertas no Estado 437 (quatrocentas e trinta e sete) empresas de 

segurança privada e no mesmo período foram extintas 37 (trinta e sete). De acordo com 

  De acordo com em levantamento feito junto à Junta Comercial do Estado de 

Pernambuco (JUCEPE) um elevado número de empresas de segurança privadas abrem 

como construtoras, consultorias, assessorias técnicas, empresas de serviços gerais, 

serviços de terceirização, produções artísticas, empresas de ferragens, polpa e alimentos 

entre outros114. 

 Porém, é imprescindível esclarecer que na prática o número de empresas abertas 

e sua razão social não são determinantes para correlacionar as relações entre esferas 

públicas e privadas. A grande questão deste trabalho é mostrar como algumas empresas 

de segurança privada tiveram maiores privilégios e benefícios no atendimento a 

instituições do governo, bem como, alguns atores públicos da segurança atuavam 

mediante empresas privadas. Neste último caso faço referência às empresas de segurança 

privada que eram “dirigidas” por atores públicos e buscavam meios um tanto que 

forçosos para exercerem suas atividades 115. 

 Ao longo da pesquisa e mediante as diversas entrevistas foi possível me certificar 

do elevado número de empresas de segurança privada que estão nas mãos de atores 
                                                 
113 Alguns fatos políticos envolvendo a segurança privada foram bastante explorados ao longo do 
Governo Jarbas. Alguns desses fatos se tornaram públicos através da mídia e mesmo dos boatos, outros 
tive o privilégio de descobrir nas entrevistas que fiz para a elaboração deste trabalho.  
114  De acordo com Everaldo Mariz, o que pode ocorrer nestes casos é a infração por desvio de função. 
Isto é, empresas que têm como funções cuidar de limpeza, portaria e outros atuar como empresa de 
segurança privada.   
115 Um caso levantado em pelo menos três entrevistas com coronéis da reserva que não quiseram ser 
identificados é o de uma determinada empresa, que  pertenceria na época ao Chefe da Polícia Civil do 
Estado junto a uma cadeia de supermercado. Contudo, prefiro explorar tal episódio ao longo do texto e no 
capitulo apropriado. 
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públicos, principalmente, de atores públicos que atuam na segurança pública. Porém pela 

ilicitude dessas ações, essas empresas estão registradas legalmente em nome de parentes 

próximos como esposas, filhos, sogras ou, para não deixar nenhuma margem de 

desconfiança, em nome de pessoas que não tenham nenhuma relação de parentesco com 

os proprietários116.   Esses são os famosos “laranja”.117 

 Nos casos em que os atores públicos da segurança atuam concomitantemente nas 

duas esferas, esses tendem a buscar o gerenciamento da segurança pública em 

determinadas áreas, com o intuito de contemplar o seu próprio interesse. Esse 

gerenciamento pode ter como objetivo criar “zonas de criminalidade”118, as quais causam 

temor aos comerciantes e moradores locais. E em razão disso aquela determinada parcela 

da população termina por requisitar os serviços de uma empresa de segurança privada, 

que tem como proprietário o ator público que ao mesmo tempo gerencia a prestação da 

segurança pública. 

 Por outro lado, também ficou explicito ao longo da pesquisa que muitas empresas 

de segurança privada buscavam (buscam) o Estado com o objetivo de maximizar seus 

benefícios. A conquista de benefícios ocorre por meio do tráfico de influências, 

possibilitando que o interesse privado predomine em detrimento do interesse público. 

 De acordo com entrevista de um coronel da reserva, hoje profissional do ramo da 

segurança privada, afirmou que a vigilância privada só existe legalmente no primeiro 

ano, depois dos primeiros anos os próprios custos levam as empresas a sonegarem. E 

                                                 
116 Além de um senso comum sobre o conhecimento dessas práticas a existência dela me foi confirmada 
em entrevista por dois coronéis da reserva e um delegado da ativa. 
117 No jargão político a palavra laranja é usada para denominar a utilização de outras pessoas para 
abertura de empresas, eximindo assim o proprietário “real” de possíveis especulações e /ou investigações 
que comprometam a sua imagem ou sua integridade jurídica. A prática de laranjas é muito comum nas 
lavagens de dinheiro, fraudes e sonegação de impostos por traficantes, políticos e empresários. 
118 O termo “Zona de Criminalidade” foi criado por mim para fazer referência às áreas que são 
intencionalmente marginalizadas pelos serviços públicos de segurança e consequentemente serem 
“atendidas” por empresa de segurança privada. Este termo foi criado mediante uma série de informações 
coletadas nas entrevistas e conversas de bastidores com agentes da segurança pública e da segurança 
privada. O que na pratica acontece na “zona de criminalidade” é a criação de uma atmosfera de medo pela 
ausência de segurança pública para se vender facilidades através da segurança privada. 



 

 

103

mais, afirma que a presença unicamente de atores privados nessas empresas e uma 

situação meramente formal e aparente, destituída de conteúdo119. 

 

4.3 – O primeiro escândalo 
 
 O recorte temporal escolhido neste trabalho condiz a duas gestões consecutivas 

de um mesmo governo . Certamente por esse motivo houve uma maior especulação por 

parte dos políticos de oposição ao governo do Estado sobre as possíveis relações 

políticas que permeavam essas empresas. Ao longo dos oito anos de governo hipóteses 

foram levantadas entre a relação do governador e algumas empresas de segurança 

privada, especificamente a Nordeste Segurança de Valores, porém nada foi juridicamente 

comprovado120. É fato que a mídia e os bastidores da segurança, tanto pública quanto 

privada nos apresentaram uma relação de fatos que deixaram cada vez mais claro a falta 

de transparência e da accountability horizontal e social no exercício da segurança privada 

em PE121. 

O primeiro escândalo a vir à tona diz respeito ao comprometimento político dos 

atores com as empresas de segurança privada, e foi suscitado pelo, na época, deputado 

federal Eduardo Campos (PSB). Em 1999 o então deputado acusou a Nordeste 

Segurança de Valores de ser privilegiada pelo governo Jarbas Vasconcelos (EDUARDO 

Campos leva.... 1999). 

De acordo com Eduardo Campos, o proprietário da referida empresa, Paulo 

Sérgio Macedo, pagou um aluguel de um avião que teria sido usado pelo então candidato 

                                                 
119 Entrevista realizada em 21 de fevereiro de 2008. O entrevistado não quis ser . 
120 Pelas estreitas relações entre os três poderes e seus atores e a falta eficiência na accountability 
horizontal, já apresentadas no capítulo anterior, muitas das supostas denúncias não foram levadas a cabo 
121 Todos os entrevistados que atestaram a falta de transparência e de prestação de contas por parte das 
empresas de segurança privada, bem como, uma inefetiva atuação do Estado no sentido de controlar e 
fiscalizar se deve às relações de “amizade” entre o ex-governador e algumas empresas de segurança 
privada. Relação que podemos denominar de fisiologismo na política 
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ao governo do Estado, Jarbas Vasconcelos na campanha eleitoral de 1998. Além disso, a 

Nordeste Segurança de Valores financiou legalmente a campanha do candidato neste 

mesmo ano. (EDUARDO Campos leva.... 1999)122. 

O suposto processo de cooperação entre a empresa de segurança privada e o 

governador Jarbas Vasconcelos possibilitou, segundo Eduardo Campos, um pagamento 

indevido por parte do Estado de R4 4,7 milhões à Nordeste Segurança de Valores. Um 

contrato sem licitação para a prestação de serviço de segurança privada também foi 

formalizado (LIMA. 1999) 

Em resposta às acusações de Eduardo Campos, a Nordeste Segurança de Valores 

acusou o deputado de extorsão. Alegando que em 1996, quando Eduardo Campos fora 

Secretário da Fazenda em Pernambuco no governo Miguel Arraes (PSB), teria cobrado 

20% do devido à empresa por parte do Estado a título de comissão, o que foi pago por 

meio de bônus eleitoral (FESTIVAL de Denúncias.... 1999). 

 Mesmo não fazendo parte do contexto, considero importante lembrar que essas 

denúncias envolvendo Eduardo Campos, à época Secretário da Fazenda e seu avô 

Miguel Arraes, à época, governador de Pernambuco, enfrentaram com essas denúncias a 

pior crise de suas carreiras políticas, ficando conhecido como Escândalo dos Precatórios.  

Houve denúncia pela participação na utilização irregular de títulos públicos, com 

o dinheiro arrecadado para outros fins que não o pagamento das dívidas públicas. 

Eduardo Campos foi investigado por um Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) no 

Congresso. Ao final do processo foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das 

acusações de crime de falsidade ideológica e contra o Sistema Financeiro. Contudo, o 

desgaste provocado pelo episódio resultou na maior derrota eleitoral de Arraes, perdendo 

para Jarbas Vasconcelos em 1998.  
                                                 
122 A prestação de contas do ex-governador Jarbas Vasconcelos não está disponível na internet pelo site 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Situação que não deveria acontecer, pois, a prestação de contas do 
candidato é pública. 
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4.3.1 – Outras questões entre a Nordeste e o Governo do Estado 
 

Além das evidências levantadas por Eduardo Campos, tornou-se de 

conhecimento público que nas duas campanhas do candidato Jarbas Vasconcelos em 

1998 e 2002 a casa onde funcionava o seu comitê central, localizada na Avenida Rosa e 

Silva, bairro dos Aflitos seria patrimônio da Nordeste Segurança de Valores e fora 

cedida pela “amizade” entre o ex-governador e Paulo Sérgio Macedo, proprietário da 

empresa.      

Coincidentemente, a mesma casa foi cedida na campanha de 2006, quando o ex-

vice-governador de Jarbas Vasconcelos, Mendonça Filho que concorreu à vaga de 

governador, com irrestrito apoio de Jarbas123. Esse não obteve vitória no pleito, perdendo 

para o atual governador Eduardo Campos.  Outra grande evidência da relação estreita 

entre Jarbas e a Nordeste é que findada sua gestão, Eduardo Campos assumiu governo no 

campo da oposição e a Nordeste Segurança de Valores perdeu uma grande fatia de seus 

contratos para a Sena Segurança Inteligente124.   

Outra especulação levantada por inúmeros atores da segurança privada e pública 

seria a real participação do ex-governador Jarbas Vasconcelos junto à Nordeste 

Segurança de Valores. Enquanto alguns afirmam veemente que Jarbas seria um dos 

quotistas societários da empresa, outros alegam que a relação de amizade é meramente 

estratégica, entre vultuosas doações de campanha e concessões para a prática de 

segurança privada em instituições públicas sem licitação. Nenhuma dessas denúncias foi 

comprovada. 

Caso fosse comprovada a participação de Jarbas Vasconcelos entre os quotistas 

da Nordeste Segurança de Valores estaríamos claramente vivenciando um caso de 
                                                 
123 As doações de campanha no site do referido candidato, tanto no site do Tribunal Superior Eleitoral, 
quanto no site asclaras.org.br tem como único doador o Comitê Financeiro único do Partido da Frente 
Liberal (PFL), atual DEM (Democratas). 
124 Sobre esse assunto nos determos nos subcapítulos abaixo. 
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conflito de interesse. Como seria possível o chefe maior das polícias civis e militares ser 

paralelamente proprietário de uma empresa de segurança privada, com fins meramente 

comerciais?!  

Contudo, mesmo não sendo comprovada a participação de Jarbas Vasconcelos na 

Nordeste Segurança de Valores, em entrevistas com dois coronéis aposentados125, hoje 

atuantes no mercado de segurança, ambos afirmaram que Jarbas seria um dos sócios da 

Transbank126, empresa pertencente ao Grupo Nordeste em São Paulo. No caso em que 

essas afirmações procedam ficam clara a estreita relação entre a Grupo Nordeste de 

Segurança e o ex-governador Jarbas Vasconcelos. 

Em conversa informal com um ex-policial militar e um bombeiro, que já 

prestaram serviços à Nordeste na época em que Jarbas era governador. Essa declaração 

dos policias nos remete o a outra problemática das empresas de segurança privada, a 

presença de policiais civis e militares no corpo dessas empresas com vigilantes, mas 

sobre isso dedicaremos uma sessão mais adiante.  

Outra colocação de um dos coronéis e de um empresário que atua na área de 

consultoria de segurança127 é que no governo de 1999 a 2006 haveria um loteamento 

entre alguns influentes legisladores federais, da bancada governista do Estado de 

Pernambuco, no intuito de privilegiar algumas empresas de segurança privada na hora 

das licitações, entre eles um deputado federal, à época (PFL), seria responsável pelas 

agências da Caixa Econômica Federal e INSS no Estado e Pernambuco e um senador do 

mesmo partido estaria à frente das agências do Banco do Brasil128.  

                                                 
125 As entrevistas aconteceram respectivamente nos dias 21 de fevereiro de 2008 e 19 de janeiro de 2008. 
Ambos, temendo qualquer tipo de represália, não quiseram ser identificados.  
126 Em 1991 o Grupo Nordeste ampliou sua área de atuação a passou a atender nos Estado de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Em seguida a empresa ampliou ainda mais sua área e passou a atender os Estados de 
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. 
127O empresário não quis ser identificado. 
128 Nesta época o Partido da Frente Liberal (PFL) era coligado com o governo do Estado. Hoje o referido 
deputado federal não se encontra mais no PFL, já o senador continua no mesmo partido. 
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 De acordo com a fonte, o primeiro teria um contrato de benefício com a Sena 

Segurança Inteligente, o último com a Nordeste Segurança de Valores. Coincidência ou 

não, com base na prestação de contas das eleições de 2002 à Justiça Eleitoral, nas 

declarações do citado deputado federal uma doação de campanha no valor de R$ 45 mil 

foi feita pela Sena Segurança Inteligente129.   

Este trabalho não tem a intenção de julgar qualquer ato, e é fato que algumas 

doações de campanha podem ser feitas por questões ideológicas. Mas não podemos 

deixar de fora outros tipos de interesse que motivem tais ações. Alguns parlamentares 

tendem a ser considerados pelas empresas de segurança privada como atores estratégicos 

e influentes na tomada de decisões do Executivo, mais especificamente dos processos de 

licitação ou nas contratações, sem licitação, dos serviços de segurança privada.   

Diante das colocações acima, pode-se perceber que as empresas privadas têm no 

poder público uma rica e prospera fonte de recursos. Consequentemente há uma disputa 

entre o poder privado objetivando conquistar os recursos provenientes do Estado. Porém, 

na maioria das vezes a disputa está determinada por um jogo de cartas marcadas. De 

certo que inúmeros incentivos são oferecidos aos atores estatais, alguns lícitos outros 

ilícitos. Sem a presença de uma fiscalização e um controle eficaz, ou seja, accountability 

horizontal e sem uma devida punição nos casos em que forem comprovadas ilegalidades 

ou informalidades, os atos de corrupção passam a ser corriqueiros e normais. Assim, as 

empresas de segurança privada surgem na cena institucional como atores corruptores do 

poder estatal. 

 

                                                 
129 Essa prestação está disponível no site do Tribunal Eleitoral e no site asclaras.com.br 
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4.4 – A falácia da Segurança Eletrônica  
 
 Aos que desconhecem tal informação, a segurança eletrônica surgiu como um 

meio apenas de tranqüilizar e amenizar a sensação de medo das pessoas que instalavam 

tais equipamentos em suas residências e estabelecimentos comerciais e/ou profissionais. 

Na prática a segurança eletrônica não poderia agir como policia, isto é, não poderia usar 

de força física130.  Mas num certo momento a segurança eletrônica representava uma boa 

fatia das contratações às empresas de segurança privada. 

 Buscando incrementar essa atividade, uma empresa privilegiada naquela gestão 

estadual adotou a chamada ronda eletrônica. Essa atividade seria uma segurança 

eletrônica mais sofisticada, na qual os seguranças detinham poder para atuar mediante 

atos criminosos. Contudo, é de se imaginar que essa segurança extra teria um valor a 

mais.... Com o velado apoio do governo, a referida empresa de segurança privada se 

utilizou informalmente de 250 policiais militares para trabalharem nesta ronda. 

 Tal implementação resultou em um número altíssimo de policiais militares nas 

rondas eletrônicas, o que não significa que não houvesse policiais civis, porém numa 

quantidade muito inferior131. Na pratica, os vigilantes (não policiais) não podiam fazer 

uma ocorrência policial ou portar arma132. Assim, as empresas contratavam policiais 

militares que usavam suas próprias armas ou as armas do Estado.  

 A contratação era ilegal, desta forma, a empresa não tinha obrigação de recolher 

os tributos trabalhistas e nem assinar carteira, pagando integralmente o salário liquido a 

esses funcionários. Cientes dessas irregularidades, ao saírem da empresa esses homens 

                                                 
130 De acordo coma legislação brasileira qualquer cidadão pode dar voz de prisão e deter um criminoso, 
porém, só se tal situação for realizada no momento do flagrante,  
131 Isso se deve ao fato de uma maior insatisfação salarial e hierárquica dentro da polícia militar. 
132 Com o estatuto do desarmamento em 2005 houve uma séria de mudanças, inclusive a do porte de arma 
para vigilantes. Assunto já debatido no III capítulo deste trabalho. 
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moviam uma ação judicial contra a mesma.  Na maioria das vezes as sentenças eram 

favoráveis aos Policiais Militares. 

 Numa atitude completamente partidária aos empresários da empresa, foi 

promulgada uma Lei Complementar em 1999, conferindo ilegalidade a todos os 

empregos extras exercidos por Policiais Militares, isto é, a dedicação desses devia ser 

exclusiva à Policia Militar133. Assim, a responsabilidade dos atos ilícitos que antes recaia 

sobre a empresa passava, então, a ser do policial.   Outra grande jogada do governo foi a 

criação do Programa de Jornada Extra de Serviço (PJES), no qual os soldados passaram 

a fazer “bico” dentro da própria corporação134. 

 Essa institucionalização do “bico” por fora desviou a atenção dos policiais 

militares, que antes viam nas empresas de segurança privada - legais ou ilegais - a única 

fonte de renda extra. Assim, com o PJES parte dos policiais encontrou uma segunda 

alternativa sem os riscos da informalidade. Contudo, gostaria de lembrar que ao longo 

desse governo o PJES não sofreu nenhum reajuste desde a sua criação, quando foi 

orçado no valor de R$ 322,00. 

 Porém, gostaria de fazer uma ressalva quanto à afirmação acima. Mesmo o PJES 

reduzindo o número de policiais nas empresas de segurança privada, essa redução não 

significa, na prática, o fim do problema. Como em toda lei de mercado, a lei da oferta e 

                                                 
133 Esta é a Lei complementar nº 27 de 13 de dezembro de 1999. Coincidentemente,  o primeiro parágrafo 
da referida lei denomina a mesma de incentivo ao exercício da profissão. 
134 O Programa de Jornada Extra de Serviço (PJES) é um serviço extra que os policiais podem prestar 
legalmente ao próprio corpo da PM nas horas de folga. A carga horária de um policial militar é de 12 
horas de trabalho por 36 horas de folga. Para receber o PJES ele abrirá mão de 90 horas do tempo mensal 
de sua folga, trabalhando seis horas dia sim/dia não. Resultando em 90 horas mensais. O PJES foi criado 
a partir do Decreto 21.858 de 25 de novembro de 1999. O valor do PJES era de R$ 322,00 desde sua 
criação. O aumento em cima deste valor só foi concedido em outubro de 2007, já no governo Eduardo 
Campos. Já o soldo de um policial militar variou entre R$ 850,00 e R$ 897,00 no governo Jarbas 
Vasconcelos. Tal decreto sofreu um incremento através da Lei complementar 059 de 05 de julho de 2004. 
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da demanda continuava alta por esse tipo de serviço. A demanda dos policias se dava por 

motivos que irei explorar mais adiante e o da oferta inclui uma série de fatores135. 

 Primeiro a preferência na “contratação” informal de um policial pelas empresas 

de segurança privada era motivada fundamentalmente pela experiência desses 

profissionais, já que os mesmos lidam frontalmente com a violência no dia a dia, 

enquanto os vigilantes eram treinados em “encubadoras”.   Outra consideração trazida é 

o livre acesso que os policiais têm dentro das instituições coercitivas do Estado.  

Contudo, uma das questões primordiais para os donos das empresas de segurança 

privada é a não obrigação trabalhistas com esses funcionários, sendo esse um poderoso 

incentivo. Como a prestação é feita na ilegalidade, não há carteira assinada, repasse para 

o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) ou compromisso mensal com o 

INSS, o repasse para o policial é feito integralmente. Situação bastante atraente para a 

categoria, motivos que veremos na sessão a seguir. 

 

4.5 – A Demanda policial na segurança privada 
 
 Entre uma série de questionamentos originados ao longo do trabalho, um deles 

parecia ter uma resposta bem obvia e conclusiva: os baixos salários. Contudo, na série 

de entrevistas que fiz junto a policiais civis e militares, percebi um enorme 

descontentamento quando a ordenação na hierarquia por parte da Polícia Militar. Não 

exatamente no que se refere à ordem hierárquica em sua posição, mais as diferenças 

financeiras e de prerrogativas entres as diversas patentes136.  

                                                 
135 Esses fatores de oferta e da demanda foram expostos  numa entrevista com um policial militar da 
reserva no dia 12/03/2007. O policial não quis ser identificado e afirmou, juntamente com outro colega, 
que durante o governo Jarbas, quando ainda encontrava-se na ativa relatou que durante doze meses 
prestou serviço como vigilante à Nordeste Segurança de Valores. 
136  A relação de hierarquia nesta polícia é fator de tamanho desconforto para os cabos e soldados. Além 
da tamanha submissão que esses devem aos coronéis, fatores pecuniários como a gratificação por risco de 
vida conta muito para tal descontentamento. Essa gratificação é a quantia que os Policias militares 
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 Nessa série de entrevistas com policiais na ativa que tiveram início ainda na fase 

de elaboração do projeto que precedeu esta dissertação, posso afirmar com muita 

propriedade que 90% dos policiais (agentes, cabos e soldados) entrevistados afirmaram 

sem qualquer tipo de receio que já fizeram ou faziam algum tipo de serviço extra, isto 

é, algum “bico” extra afora o Programa de Jornada Extra de Serviço (PJES).  Além de 

uma algumas problemáticas dentro da corporação, como relatadas nas notas acima, a 

questão do soldo é fator chave para este entendimento.  

 Numa entrevista um policial militar da ativa relatou que durante doze meses, no 

ano de 2005, prestou serviço para a empresa Nordeste Segurança de Valores137. 

Segundo ele, seu expediente era de doze horas de serviço na segurança pública e doze 

horas de serviço na empresa privada. Apesar da cansativa rotina, afirmou ser necessário 

o trabalho dobrado para melhorar a renda mensal de sua família. 

 Na época, o salário médio de um policial militar (PM) era de R$ 850,00 (já 

inclusa a gratificação por risco de vida). Este seria um salário liquido de um PM, nos 

casos em que o policial desejar fazer parte do Programa de Jornada Extra de Segurança 

(PJES) o adicional no salário era de R$ 322,00. Logo, o teto salarial de um soldado da 

PM não excedia R$ 1.172,00. Entre as queixas do soldo e da distorção hierárquica na 

polícia militar, o entrevistado enfatizou bastante as difíceis condições de trabalho na 

época, isto é, coletes à prova de bala vencidos, falta de viatura, refeições de baixa 

qualidade, armas obsoletas entre outros problemas. Todos esses são fatores que levaram 

os policiais a optarem pelo bico mesmo ciente da ilegalidade138.  

                                                                                                                                               
recebem por estarem expondo suas vidas frontalmente à violência com o trabalho ostensivo. Contudo, a 
grande queixa entre eles é que os coronéis não vão às ruas e tinham um adicional de (essa base é até o fim 
de 2006) R$ 1.190,00, enquanto os soldados que estão dia a dia com o crime tinham um adicional de RS 
69,00. O que na prática significa uma diferença 1725% 
137 Entrevista realizada em 12/03/2007. O policial militar não quis ser identificado por motivos de 
segurança 
138 Essa queixa foi ouvida por todos os entrevistados, e uma margem de 80% dos que ouvi citaram as 
péssimas condições em que se encontrava o Hospital da Polícia Militar. Segundo os mesmo, há uma 
média de 15 anos era possível um bom atendimento naquela instituição não só para o policial como para 
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 Ainda em entrevista com o policial militar supracitado, mesmo após do decreto 

de dedicação integral do governo não houve diminuição de “bicos” na corporação. 

“Mesmo certos que estávamos fora da lei, precisávamos garantir nossas vidas e a de 

nossa família. Sem falar que o máximo de pena que sofreríamos era um castigo ou 

afastamento das ruas” alega. Complementando suas considerações, o soldado da Policia 

Militar ainda reiterou a colocação dizendo que diante dos riscos e do salário, mesmo 

sem garantias trabalhistas, era mais viável financeiramente e até mesmo para a 

integridade do policial trabalhar numa empresas de segurança privada. Ratificando, 

ainda, a colocação que os donos de empresa de segurança privada, na época, 

valorizavam mais em sua empresa um policial-vigilante a um simples vigilante139. 

A situação na Polícia Civil de Pernambuco também não é muito diferente. 

Apesar de uma relação hierárquica menos formal, o corpo da polícia civil reclama de 

dificuldades semelhantes, como as condições de trabalho e o soldo140. Numa matéria 

veiculada no Jornal do Commercio de 2005, foi publicizado que das 11 delegacias de 

plantão no Recife, cerca de 80% dos agentes da polícia civil fazem “bico”. Após uma 

noite de plantão, os policiais usam suas folgas para prestar serviço na segurança 

privada. O mais alarmante é que numa delegacia da capital pernambucana, os próprios 

agentes do Estado fazem a seleção dos possíveis guardas privados. (O ESTADO 

explora...2005)141 .  

Um ano depois, em 2006, numa pesquisa de visitação mundial às delegacias, 

realizada pela Altus Alliance Global, tive a oportunidade de coordenar um grupo de 

pesquisadores em três delegacias da Região Metropolitana do Recife, em busca de 
                                                                                                                                               
toda família. Depois desse tempo as condições do hospital foram se tornando precárias a tal ponto de não 
ser mais seguro um policial se manter sem um plano de saúde. O que segundo os mesmo só vem a onerar 
ainda mais suas receitas e a necessidade do “bico” extra. 
139 Essas preferências dos donos de empresas de segurança já foram discutida na sessão anterior. 
140 Até o final do ano passado (2007) um agente da Polícia Civil tinha um salário médio de R$ 1.000,00. 
Baseado nesse soldo o agente tem planos de qüinqüênios e o pluriemprego (que o PJES da Polícia Civil), 
isto é, um bico institucionalizado para o qual há uma gratificação de R$ 300,00. 
141 Entrevista, sob sigilo, de um delegado de policia civil ao Jornal do Commercio em 05/09/2005 
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dados que comprovassem a matéria conversei informalmente com alguns agentes que 

relataram histórias similares.  Ainda com um adendo, em algumas delegacias uma 

média de 30% dos agentes financia a diária de outros agentes, que passam meses sem 

sequer aparecer na delegacia para atuarem como vigilantes de empresas de segurança 

privadas - legais ou clandestinas. Reforçando sempre a idéia de que a relação custo-

benefício não envolve apenas quantias pecuniárias, mas também as relações de risco; 

oferecendo muito mais vantagens quando os agentes atuam somente na segurança 

privada. Essa relação custo benefício supera qualquer tipo de ilicitude proveniente dos 

agentes estatais.    

Em entrevista um sargento da Polícia Militar, o qual diz assumir posição 

totalmente contrária ao “bico” policial142.  Todavia o mesmo argumenta compreender 

os motivos que levam os policiais a buscarem nas empresas de segurança mais uma 

fonte de renda, já que as condições de trabalho e a remuneração dos policiais estão 

muito aquém de suas necessidades. O sargento colocou que sob essa perspectiva pode 

até ser legitimo um policial buscar na ilegalidade uma melhoria de suas condições de 

trabalho, mas, o que trata como inadmissível é a participação e a permissividade do 

Estado nessa relação. Segundo ele, é o próprio Estado que contribui para a formação do 

delito. 

 Questionei-o, então, a respeito dessa última afirmação. O sargento argumentou 

que além de toda impunidade que o Estado permite diante dessas ações ilícitas, isto é, o 

Estado faz “vista grossa” para não usar seu poder punitivo. O Estado é também o 

primeiro a cometer o ilícito quando seus atores do “primeiro escalão”143 são os 

                                                 
142 Entrevista realizada no dia 12/03/2007. O sargento não quis ser identificado. 
143 Ao tratar como primeiro escalão o sargento estava se referindo às elites das policiais civis e militares 
que estão mais próximos do poder, isto é, convivem em meio as relações políticas de poder como é o caso 
dos delegados da polícia civil e dos coronéis da polícia militar. 
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primeiros a manter uma relação promiscua ou indefinidas entre o público e o privado. 

Problemática que veremos na sessão abaixo. 

 

4.5.1 – A atuação primeiro escalão da segurança pública na 
segurança privada. 
 
 Assim como já vimos anteriormente o corpo da Polícia Militar segue uma rígida 

ordem hierárquica onde o mais alto posto comandante chefe da Polícia Militar é 

exercido pelo governador do Estado, seguido, então, pelos cargos distribuídos dentro da 

própria corporação respectivamente nesta ordem: Coronel, Tenente-coronel, Major, 

Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente, Sub-tenente, 1º Sargento, 2º Sargento , 3º Sargento, 

Cabo e Soldado. Sem a mesma rigidez, a Polícia Civil também tem uma distribuição de 

cargos, no qual o governador do Estado também assume o posto de chefe maior da 

Polícia Civil e em seguida o Secretário da Secretaria de Defesa Social (SDS), cargo 

meramente político. Abaixo está chefe da polícia civil, também considerado um cargo 

político, contudo o chefe em exercício deve fazer parte do quadro da Polícia Civil do 

Estado como delegado; delegados especiais, delegados, agentes e todo restante da 

estrutura que não é relevante citar neste trabalho144.  

 Ao falar em cargo políticos na Polícia Civil estou colocado que o Secretário da 

Secretária de Defesa Social (SDS) é uma escolha direta do governador e esse 

necessariamente não precisa ter nenhum vínculo com a polícia. Já os cargos de chefe da 

Polícia Civil e delegados especiais são políticos, pois, a disposição desses cargos é feita 

pelo governador, secretário e seus assessores, ressalvando que para o exercício dos 

mesmos seus gestores devem fazer parte do corpo desta polícia  como delegados. São, 

                                                 
144 Não considero relevante, pois, o cargos de investigadores, datiloscopistas, médicos legais não assume 
posição de relevância neste capítulo do trabalho.  Outra consideração pertinente é que essa variação de 
cargos é variável de acordo com os Estado, alguns Estados, por exemplo, têm delegacias regionais nas 
quais seus delegados tem um maior prestígio que os delegados das delegacias especializadas.   
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então, esses cargos de primeiro escalão entre delegados e chefes da Polícia Civil e 

tenente a coronel da Polícia Militar que terão destaque nesta sessão. 

 Comumente é noticiado nos veículos de comunicação casos de profissionais do 

primeiro escalão da segurança pública que atuam como proprietários, gerentes ou 

“consultores” das empresas de segurança privada. Muito mais comum do que se 

imagina, nas conversas informais que fiz para elaborar este trabalho pude perceber que 

essa atuação vai além do “bico”. Os delegados, chefes de polícia, coronéis e sargentos 

que operam concomitantemente nas duas esferas tendem sempre a dar preferência ao 

seu trabalho na segurança privada145. 

 Entre seus “incentivos seletivos” a economia de mercado e as transações 

políticas, na prática, são benefícios muito maiores que atuação legal na segurança 

pública. Assim, são gerados mecanismos nos qual esses atores criam “zonas de 

criminalidade”, isto é, tornam deficiente a prestação da segurança pública em 

determinados locais, com o intuito de criar vácuos para a entrada da segurança privada. 

A questão seguinte é, e como tais atores têm a certeza que suas empresas serão as 

beneficiadas.  Numa conversa com um agente, ouvi a seguinte resposta: “Simples! Tudo 

é um esquema com algum político ou empresário de outro ramo atuante naquela 

localidade”146. 

 Pedi que ele me esclarecesse, e de acordo com o mesmo os fatos geralmente 

acontecessem da seguinte maneira: o primeiro passo é uma conversa informal entre o 

empresário da segurança privada / ator da segurança pública e o político ou empresário 

(que tenha presença e exerça algum poder na localidade), esse conversa resulta num 

acordo para que o efetivo policial, investigações e toda atuação na segurança pública 

                                                 
145 Volto a lembrar que pela ilegalidade de tal ação esses atores públicos/privados têm invariavelmente 
“laranjas” a frente de suas empresas.  
146 Entrevista com agente em 01/11/2008. Por motivo de segurança o agente não quis ser identificado. 
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naquela área seja reduzido. Consequentemente há um aumento no número de crimes147. 

A população assustada se reúne e busca uma pessoa de confiança que seja influente, aí 

aparece o político ou empresário que aconselha a contratação de uma empresa de 

segurança.  E assim, a empresa é contratada.  

 Da mesma forma que quando a empresa é contratada e algum crime de maior 

visibilidade ocorre naquela área, os policiais (neste caso os delegados, sargentos e 

coronéis) que atuam naquela determinada empresa de segurança privada, buscam meios 

informais de elucidar o crime, ou melhor, de deter os delinqüentes; ou mesmo pelos 

meios formais da polícia tendem a dar preferência à resolução daquele caso, em 

detrimento dos demais que estão sob investigação das mesmas zonas de circunscrição. 

Assim, a referida empresa de segurança privada tem sua credibilidade reforçada, 

adquirindo prestígio junto aquela localidade. 

Logo há uma organização estratégica na qual todos os envolvidos saem 

ganhando de alguma maneira. Nos casos em que há políticos envolvidos a doação de 

campanha é a “moeda” de troca mais comum, nos casos em que a negociação é feita 

com empresários a moeda de troca tem um enorme leque de variedades.  

Ainda em conversa com o mesmo agente me foi dito que a ordenação desse 

mercado é feita de maneira tão perfeita que muitas vezes os delegados e coronéis 

recrutam os melhores agentes e soldados para trabalhar em suas empresas, chegando em 

alguns casos até a abonar suas ausências ou facilitar a troca de escalas para esses 

profissionais. É possível, então, perceber que há um verdadeiro mercado de trânsito 

completamente livre entre a segurança privada e a segurança pública, fazendo que a 

relação informal que permeia essas duas esferas permita uma relação intrinsecamente 

promiscua e mutuamente vantajosa. Lembro que todas essas informações são a respeito 

                                                 
147 Ouvi de alguns policiais civis e militares que muitas vezes esses crimes são encomendados, isto é, 
paga-se a alguém para que ele cometa pequenos delitos. 
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das empresas de segurança privada legais Isto é, aparentemente sob os parâmetros da 

lei. Porém,o funcionamento real de tais instituições são guiados por práticas informais e, 

por conseqüência, ilegais. 

Um caso emblemático ocorrido em 2003 é o do chefe da Polícia Civil de 

Pernambuco. Ao longo da gestão de governo no Estado entre 1999 e 2006 o referido 

delegado exerceu influentes cargos na polícia de Pernambuco entre eles delegado do 

Grupo de Operações Especiais (GOE)148 e chefe da Polícia Civil do Estado149 ao mesmo 

tempo que era proprietário de três empresas de  segurança privada de grande e médio 

porte150. 

O fato de um delegado de destaque estar “à frente” dessas empresas dava uma 

notoriedade diferencial as mesmas, assumindo um caráter de maior credibilidade junto 

aos contratantes. Tais atitudes suscitam dúvidas por parte da sociedade e de outras 

instituições do governo, gerando desconfiança sobre a isenção da instituição policial e 

dos próprios policiais, como ocorreu no caso Maria Eduarda e Tarsila151. 

Especificamente neste caso, uma série de questionamentos foi levantada sobre a 

condução que Polícia Civil estava dando às investigações. Por este motivo, o Ministério 

Público refutou várias vezes o andamento do processo e até hoje ainda não foi 

solucionado.  A imprecisão e a desconfiança quanto ao trabalho da polícia não é salutar 

para sociedade e para democracia.  
                                                 
148 O Grupo de Operações Especiais(GOE) é uma delegacia especializada do Estado que cuida de crimes 
como seqüestro, raptos entre outros. É considerada a delegacia “menina dos olhos” dos governos, pois, 
além dos casos especiais a que se detém é também a delegacia com melhor infra-estrutura do Estado. 
149 Hoje o delegado supracitado está lotado numa delegacia de um município da Região Metropolitana do 
Recife sem muita visibilidade.  
150 As três empresas estavam registradas em nome de “laranjas”  
151 No caso Maria Eduarda e Tarsila houve uma séria de dúvidas sobre a possível proteção de membros de 
famílias importantes no julgamento. As investigações até hoje estão inconclusas, na época a Polícia Civil 
de Pernambuco denunciou dois Kombeiros com quem elas haviam sido vistas pela última vez; por sua 
vez, o Ministério Público contestou da denúncia e quis fazer uma investigação mais apurada sobre os 
integrantes da casa em que elas estavam hospedadas em Serrambi e onde, segundo testemunhas, houve 
uma festa com grande consumo de drogas e bebidas alcoólicas.  O caso Maria Eduarda e Tarsila ocorrido 
em maio de 2002, quando duas adolescentes foram encontradas cruelmente assinadas num canavial em 
Serrambi, litoral sul de Pernambuco.  
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Outro relato que ouvi de quatro dos entrevistados para este trabalho é que a 

primeira contratação de uma das empresas do delegado supracitado por uma cadeia de 

supermercados, teria acontecido por indicação do chefe do Executivo estadual. Isto é, o 

chefe do Executivo atou como “lobbista” entre duas empresas privadas, sendo que uma 

delas – a de segurança- seria também “representada” por uma ator da segurança pública. 

Ainda me foi exposto que em vias de encerrar esse vultoso contrato, temendo perder a 

conta, a renovação foi realizada sob ameaça de seqüestro a algum membro da família da 

cadeia de supermercados. Consciente de quem estava no comando da empresa, a 

chantagem teria sido cedida.  

De acordo com os entrevistados, o chefe de operações da empresa de segurança 

privada supracitada era um agente da Polícia Civil que fez com que a empresa crescesse 

sob imposição e ameaça aos contratantes 152. É possível destacar neste caso uma 

empresa de segurança pertencente a um ator público da segurança, e ao mesmo tempo 

chefiada por outro ator da segurança pública.  

Das três empresas que seriam de propriedade do delegado que foi chefe da 

Polícia Civil e delegado especial do Grupo de Operações Especiais (GOE), uma delas 

obteve maior destaque e ascensão. Hoje esta empresa continua aberta, porém, inativa 

por excesso de dívidas. Todo esse processo de endividamento coincidiu com o período 

em que o delegado saia da chefia da Polícia Civil. Há poucos meses, o mesmo delegado 

comprou a Casa Forte Segurança, empresa que anteriormente pertencia ao empresário 

Erivelto Alexandre e a um coronel da Polícia Militar, esse segundo tinha a sogra como 

“laranja”. 

                                                 
152 Por meio dos relatos, foi-me dito que em momento algum o “proprietário” da empresa de segurança 
privada participou de qualquer tipo de negociação, esse chefe de operação que levantou era a pessoa que 
fica a frente de tudo. Segundo os entrevistados  são inúmeros os casos de empresários ficam reféns das 
empresas quando elas pertencem a atores públicos, pois, esses ficam “pendurados”, através de ameaças.  
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Outros casos relatados durante esse período foram o da empresa Klaus Costa 

Segurança e Vigilância de Valores que tem como um dos “sócios quotistas” o diretor do 

Departamento de Proteção à Vida da Polícia Civil, Augusto Costa . A Klaus Costa foi 

apadrinhada pelo grupo João Santos, de quem recebeu altos investimentos do início de 

sua formação. A Rastrear Segurança de Valores era do Coronel Fernando Pereira que 

tinha a mulher dele como “laranja” da empresa. 

A Nordeste Segurança de Valores também teve sua participação com atores 

públicos, tendo em seu quadro de funcionários um Coronel durante mais de vinte anos 

atuando como um dos principais consultores da empresa. Sua interação e participação 

com os sócios da empresa chegou a tal ponto, que quando o Coronel Menezes se afastou 

da Nordeste Segurança de Valores ficou integralmente com a Nordeste Curso de 

Formação de Vigilantes, a qual inclusive possui a marca  semelhante a da Nordeste 

Segurança de Valores153. 

Em algumas das entrevistas realizadas ao longo deste trabalho foi me passado 

que a idéia do autoritarismo ou do coronel autoritário é muito forte dentro das empresas, 

pois, esses têm um poder muito grande na hora de pedir auxílio à polícia. Isto é, nos 

casos em que a formalidade policial precisa atuar no “front”, uma simples ligação de um 

coronel mobiliza um número de membros da corporação suficientes para agirem no 

caso.  Isso, em parte, justifica que as empresas pertencentes a coronéis ou que os têm 

em seu corpo administrativo prosperam com mais facilidade154.  

Um adendo que aprecio relevante ser exposto, no dia 31/05/2008 o antropólogo 

e cientista político, Luiz Eduardo Soares, concedeu uma entrevista a TV Cultura e parte 

da entrevista estava dirigida ao tema segurança privada, considerando de suma 

                                                 
153 O referido Coronel foi um dos comandantes da Polícia Militar de Pernambuco no terceiro governo 
Miguel Arraes de Alencar. Em  julho de 1997 enclodiu a greve da Polícia Militar e Menezes, pelo cargo 
que ocupava, foi responsável pela mediação de toda negociação. 
154 Entrevista com consultor de segurança e um coronel da reserva em 18/01/2008, e com outro coronel da 
reserva em 21/02/2008. Nenhum dos três quis ser identificado por motivo de segurança 
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relevância, expor algumas de suas colocações. A primeira delas é diante dessa relação 

confusa entre o público e o privado, em que momento o público se sobressai em 

detrimento do privado e o perigo que essa relação de informalidade assumiu, não só 

pela legitimização da sociedade, como também pela impunidade do Estado, que é ao 

mesmo tempo participante dessa ilegalidade. Como já citado anteriormente, Zaverucha 

(2005) aponta que policiais civis e militares, pagos para manutenção da lei, são os 

primeiros a violá-la quando atuam como proprietários ou vigilantes de empresas de 

segurança privada. 

 Outro ponto apresentado na entrevista, é que na ordem de hierarquia do Estado, 

seja na Polícia Militar ou Civil, o homem que na segunda-feira tem o coronel ou 

delegado como chefe no quartel ou na delegacia, na terça encontrará o mesmo homem 

assumindo a postura de chefe em uma instituição privada, esse é sem dúvida um 

incentivo para a permanência dessa prática confusa e ilegal. Que instituição pode dar 

certo desta forma? Por fim, o cientista fez uma colocação que se encaixa perfeitamente 

em tudo que vimos ao longo do capítulo, os policiais podem até saber tudo da 

instituição pública para que trabalham, conhecê-la muito bem, assim como suas regras e 

ser um profissional exemplar, mas se esses policiais não são bem administrados é 

impossível que essas instituições venham a funcionar efetivamente.     

Todos os casos supracitados ficaram impunes, nada foi feito. Não há relatos ou 

registros que qualquer empresa de segurança tenha sido fechada por ter alguém do 

“primeiro escalão” da segurança pública atuando nessas empresas. Um dos motivos 

justificados, tanto por meio das entrevistas, bem como, pela pesquisa nas leis e 

históricos é que no período de 1999 a 2006 o efetivo da Polícia Federal para o controle e 

fiscalização era baixíssimo, a DELESP só veio ter um delegado há quatro anos155. 

                                                 
155 De acordo com o delegado da DELESP Álvaro Lago desde 2004 quem responde pela chefia da 
delegacia é um delegado.  Colocação minha, isto é, da autora deste trabalho: é até dissonante que o  
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No capítulo a seguir trarei alguns dados adicionais sobre a segurança privada em 

Pernambuco. Adicionais, pois, tais dados não se referem necessariamente ao recorte 

histórico proposto para este trabalho, mas tendem a esclarecer alguns fatos e ratificar 

algumas informações presentes neste capítulo.   

 

  

                                                                                                                                               
responsável pela chefia de uma delegacia não seja um delgado, pois, a própria instituição a cuidar da lei e 
a primeiro a não estar de acordo com a lei. Porém, isto aconteceu até 2004 na DELESP de nosso Estado.   
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Capítulo V- Apêndice 
 

 
 

Este capitulo, o qual nomeie de apêndice, trará algumas informações a mais sobre 

segurança privada, porém, por ser um apêndice não terá a rigidez de média no número de 

páginas dos demais capítulos. Contudo, não queria deixar essas informações de fora, já 

que elas tendem a enriquecer mais a parte empírica desta dissertação. 

Hoje a DELESP em Pernambuco já conta com um efetivo de nove agentes e o 

delgado Álvaro Lago.  De acordo com alguns entrevistados, o número de ilegalidade 

ainda permanece alto, de certo que o baixo efetivo da Polícia Federal é uma variável que 

contribui para impunidade, pois, com esse número de agentes a fiscalização se restringe 

ao posto dos vigilantes, ao cadastro de armas e a distribuição de armas por postos e por 

vigilantes.  

 Os cursos para vigilantes têm uma média de 40% de policiais em suas turmas e 

por conta da baixa fiscalização, hoje algumas empresas já assinam carteiras de soldados 

e vigilantes. O que, na prática, interessa à fiscalização é se aquele vigilante tem curso, 

nada mais. A fiscalização não vai em busca de outras informações sobre a vida dos 

vigilantes. Já no que diz respeito à infração sobre a formação e o posto dos vigilantes, o 

cadastro e a distribuição de armas o índice de ilegalidade é muito baixo, quase nulo. 

Pois, não compensa para empresa diante do alto valor da multa156. 

 Assim como foi dito num capítulo anterior, além das vias formais de controle e 

fiscalização para a presença de policias nas empresas de segurança é possível encontrar 

                                                 
156 De acordo com o delegado da DELESP Álvaro Lago Pelo menos uma vez por ano as empresas são 
fiscalizadas pela Polícia Federal. Nada impede, porém, que a Polícia Federal fiscalize as empresas a 
qualquer tempo. Basicamente, a fiscalização corresponde a uma vistoria nas instalações físicas e 
patrimônio das empresas. Porém, Sempre que são identificados policiais civis ou militares trabalhando em 
tais empresas, a Polícia Federal autua a empresa pela prática de infração administrativa, além de 
comunicar o fato à SDS para que esta instaure procedimento disciplinar contra os policiais. Entrevista em 
30 de junho de 2008.  
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nos sindicatos, como no caso dos sindicatos dos vigilantes, um exemplo de 

accountability social que em parte cumpre seu papel.  Porém, até a fiscalização informal 

fica de certa forma, comprometida.  Cassiano de Souza, o presidente do Sindicato dos 

Vigilantes de Pernambuco e responsável pelas ações de fiscalização é, também, vereador 

no município de Paulista. Esse comprometimento paralelo com a política e com um 

sindicato, nesses casos, pode gerar conflitos de interesse. Exemplo: será que o 

sindicalista denunciaria uma empresa que, por ventura, venha a ser uma doadora de sua 

campanha...?  Fica , então, evidente que por vias formais ou informais o controle e a 

fiscalização da segurança privada estão comprometidos.  

  

5.1 Sena Segurança Inteligente: A substituta da 
Nordeste 

 
 

Com o fim do governo Jarbas Vasconcelos encerrava-se também as “facilidades 

e concessões” da Nordeste Segurança junto ao Estado. A chegada de Eduardo Campos 

no governo do Estado traz para a cena da segurança privada a Sena Segurança 

Inteligente. 

A Sena, apesar de ser uma empresa relativamente nova, assume de imediato a 

segurança da INFRAERO e Caixa Econômica Federal. Duas contas de alto porte para 

uma empresa ainda incipiente no concorrido e lucrativo mercado da segurança privada.  

Ratificando que, informalmente, não somente através de todas as entrevistas 

realizadas para a execução deste trabalho, bem como, pelas conversas de bastidores que 

pude estar presente, nos diversos relatos foi atestado que a Sena Segurança Inteligente é 

de propriedade de um deputado federal que na gestão Executiva estadual anterior estava 

num partido coligados com as bases e hoje o mesmo deputado, após, algumas mudanças 
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de partido, está num partido coligado com o atual governo estadual. De acordo com os 

entrevistados isso justifica a inserção institucional que a Sena tem no atual governo157. 

Coincidentemente me referindo à prestação de contas das eleições de 2002 à 

Justiça Eleitoral, nas declarações do citado deputado federal uma doação de campanha 

no valor de R$ 45 mil foi feita pela Sena Segurança Inteligente158.  Com base nos 

registros da Junta Comercial de Pernambuco – JUCEPE-  a Sena Segurança Inteligente 

pertence a Evaldo Nunes Sena159.  Ainda não é viável fechar um percentual ou atribuir 

números a participação da Sena Segurança Inteligente no atual governo, pois, ainda 

estamos em meados do segundo ano de mandato. Porém com base em observações 

empíricas, é possível afirmar que é a empresa que mais se destaca no provimento de 

segurança privada entre as instituições estatais160. 

 

5.2 – Outros Relatos  
 
  Ao longo da pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho também tive o 

cuidado de acompanhar algumas reportagens e matérias que abordassem o referido 

tema.  Numa veiculação no blog do jornalista Jamildo Melo161 foram publicizados 

alguns casos de empresas de segurança privada, registradas na Junta Comercial do 

Estado (JUCEPE), sobre as quais mulheres de oficiais e delegados aparecem como 

proprietárias.  

                                                 
157 O referido deputado federal faz parte do Partido da República (PR) atualmente coligado com o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) do qual faz parte da base do governador do Estado, Eduardo Campos. 
158 Essa prestação está disponível no site do Tribunal Eleitoral e no site asclaras.org.br 
159 De acordo com os entrevistados, Evaldo Nunes de Sena seria professor da rede pública e foi utilizado 
como “laranja” na abertura da empresa, mas, continua atuando frente à mesma. 
160 Em agosto de 2007 Evaldo Nunes foi denunciado à Justiça Federal pela Procuradoria da República em 
Pernambuco por crime de corrupção ativa, juntamente com José de Alencar de Araújo Filho, funcionário 
de sua empresa. Eles foram acusados de oferecer vantagem indevida a um agente da Polícia Federal, a fim 
de receber tratamento privilegiado para a Sena Segurança. 
161 Matéria veiculada em 05 de janeiro de 2007.  
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 A primeira foi a Multfort Segurança LTDA em nome de Sibery Martins, casada 

com o coronel José Carlos da Mata Sampaio, ex-comandante do 6º Batalhão da Polícia 

Militar (BPM) em Prazeres; a Rastrear Segurança e Tecnologia LTDA registrada por 

Eliane Maria de Melo, esposa do coronel Fernando Pereira de Melo que atua na 

Diretoria de Ensino da Polícia Militar162.  Por fim, A Klaus Costa Segurança e 

Vigilância de Valores que tem como um dos sócios quotistas , o diretor do 

Departamento de Proteção à Vida da Polícia Civil, Augusto Costa. Neste ultimo, a 

esposa do policial civil Carolina Klaus Diniz Costa também aparece entre os sócios.  

 Outro relato divulgado nos três jornais principais do Estado aconteceu em agosto 

de 2006163. Na ocasião, funcionários da Transval Transporte Segurança e Vigilância de 

Valores que prestava serviços à Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) receberam 

anexados em seus contra-cheques adesivos para carros e panfletos com a propagando do 

candidato a deputado estadual João da Costa (PT). Na época, além de candidato, João 

da Costa havia acabado de se afastar do cargo de Secretário de Planejamento 

Participativo da PCR e aparecia como a grande aposta do Prefeito João Paulo (PT) 

naquelas eleições. 164 

 Ainda sobre os agentes que atuam paralelamente nas duas esferas, na entrevista 

realizada no dia 21/02/2008 com um coronel da reserva me foi relatado que entre o 

corpo administrativo da Transval Transporte Segurança e Vigilância de Valores haveria 

um coronel da reserva atuando como consultor. Na Atento Segurança Eletrônica LTDA  

                                                 
162 Afora Eliane, de acordo com documento concedido pela Junta Comercial de Pernambuco – JUCEPE- 
outros sócios que tiveram seus nomes na abertura da empresa também levam o mesmo sobrenome: Anna 
Karolina Pereira de Melo; Arlete de Melo; Cristiane Pereira de Melo, Tereza Cristina Pereira de Melo. 
Ressalvo que esses dados adicionais não foram publicados, e sim, obtive-os através de pesquisa junto à 
instituição. 
163 Os três jornais principais são: Diário de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco.  
164 Hoje, há alguns meses da eleição para prefeitos e vereadores, João da Costa é o candidato do PT com o 
irrestrito apoio do Prefeito João Paulo.  
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estaria presente um ex-comadante geral da Polícia Militar, oferecendo  auxílio165.  

Com base no entrevistado, outra empresa que pertenceu a um tenente-coronel durante 

muito tempo foi a Casaforte Vigilância e Segurança LTDA, contudo teria sua sogra 

como “laranja”.  Em seguida a empresa foi vendida a um dos outros sócios Herivelto 

Alexandre da Silva que depois de alguns anos a frente da referida, concluiu as 

negociações da venda no corrente ano para um delegado que obteve cargos de prestígios 

no governo passado.  

Saindo do âmbito daquilo que diz respeito às relações promiscuas entre o 

público e o privado, os entrevistados que atuam como vigilante nas empresas de 

segurança privada me relataram que hábitos burlescos usualmente encontrados na esfera 

pública também estavam se tornando práticas privadas. Como exemplo, a compra da 

folga dos vigilantes hoje é comum na empresas. Só que essa compra não aparece 

legalmente, com direito a todos os encargos trabalhistas, ela é feita por fora, como um 

extra.  Para que a fiscalização, por ventura, não autue, há um revezamento dos vigilantes 

folguistas entre os postos da empresa.  

Outra situação que passou a ser corriqueira é omissão no número de postos. Isto 

é, quando uma instituição pública contrata uma empresa de segurança privada fecha um 

determinado número de postos para aquela instituição166. O que as empresas privadas de 

segurança fazem é colocar postos a menos. Por exemplo, a instituição X contrata a 

empresa Y com dez postos, esta, porém, só instala seis.  

                                                 
165 Nesses casos, o fato de coronéis da reserva ou ex-comandante estarem nessas empresas há uma 
aceitação tácita, ou seja, consentimento das agências fiscalizadores do Estado, por esses atores públicos 
não estarem na ativa. Mas não é possível deixar de lado que as presenças desses mesmos atores nas 
empresas de segurança privada permitam uma maior atuação e respaldo da polícia (devido a amizades e 
troca de favores entre os ativos e os inativos) nos casos em que os contratantes dessas empresas estão 
envolvidos.  
166 A pratica também acontece em instituições privadas, mas o número é menor, pois, a fiscalização dos 
proprietários é mais ativa. 
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Os postos representam na verdade um custo alto, pois, além das instalações e 

manutenção ainda tem os vigilantes167. Porém, o montante pago pela instituição pública 

não foi direcionado a instalação e manutenção dos postos como deveria, entrando para o 

caixa 2 das empresas ou sendo dividido entre os políticos que fizeram lobby para 

contratação da empresa e o caixa 2 da mesma. Nas empresas grandes, que prestam 

serviços a instituições públicas as especulações dos funcionários me conduzem a 

acreditar que o último caso é mais comum.  

 

5.2.1 – Ações dirigidas à segurança privada 
 
 Um caso que ganhou grande destaque em Pernambuco ocorreu em julho de 

2007, quando o Ministério Público Federal encaminhou à justiça um inquérito 

apontando esquemas de pagamento de propina e comércio ilegal de armas. Entre os 

apontados pelo esquema de corrupção um agente da Polícia Federal e oito empresários e 

representantes das empresas de segurança privada. 

 Com base no inquérito da Polícia Federal, o agente da PF José Carlos de Moura 

Monteiro é acusado de receber e cobrar propina das empresas de segurança para 

favorecer essas empresas com informações privilegiadas, assessoria informal, agilização 

de processos, favorecimentos em licitações, revelação de atividades sigilosas da 

DELESP, omissão de autuações, sonegação fiscal e intermédio na compra de armas para 

as empresas. As denúncias são referentes ao ano de 2005, quando o referido agente se 

encontrava como chefe substituto da DELESP. 

 Além do agente, acusado no processo por crime de falsidade ideológica, 

corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional e comércio ilegal de arma 
                                                 
167 De acordo com um consultor em segurança, os gastos mensais com um posto de vigilância que 
trabalha 24 horas é orçado em torno de R$ 9.500,00. Isso equivale a 1homem/dia – R$ 1.354,00; 1 
homem/noite R$ 1.625,00, multiplica-se esse valores por dois, pois, são dois homens por posto. E soma 
ainda a estrutura de carro, energia e outros. 
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de fogo. Também foram denunciados por crime de corrupção ativa os oito empresários e 

representantes das empresas de segurança privada por pagamentos em dinheiro ao 

próprio agente e doação ao grupo espírita Djalma Farias, à época, presidido por Jose 

Carlos de Moura Monteiro. Os acusados são: Júlio César Soares da Silva (sócio da 

Condores Segurança LTDA); Cássio Francisco Lemos de Almeida (gerente da Múltipla 

Segurança LTDA); Nilson Mirabeau Salvador Junior ( empresário da Gate Vigilância 

LTDA); Cristiano Medeiros Lima ( representante da Simas Segurança LTDA); Almir 

Cruz de Farias Filho ( empresário da Essencial Serviços de Vigilância LTDA); Evaldo 

Nunes Sena (sócio da Sena Segurança Inteligente e Transporte de Valores LTDA); José 

Alencar de Araújo Filho ( gerente operacional da Sena Segurança Inteligente e 

Transporte de Valores LTDA); Marcos Emanuel Torres de Paiva (ex-diretor do Grupo 

Nordeste e na época consultor da Nordeste Segurança de Valores e Nordeste Transporte 

de Valores LTDA). 

 A denúncia do esquema foi feita por um sócio de uma empresa de segurança 

privada que teria sido coagido a pagar R$ 600,00, mas só pagou R$ 300,00. Ameaçado 

pelo agente, revelou o esquema. Após a revelação, o Ministério Público Federal , com 

autorização da justiça, interceptou as linhas telefônicas, trazendo o caso à tona168. 

Ainda em 2007, e na tentativa de combater outras ações ilícitas, o Sindicato das 

Empresas de Segurança e Vigilância Privada (Sesvip-PE), o Sindicato dos Empregados 

em Empresas de Segurança e Vigilância Privada do Estado de Pernambuco , o 

Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego e a 

Polícia Federal assinaram um convênio criando adicionais para o funcionamento da 

atividade e facilitando a contratação temporário de trabalhadores.  

                                                 
168 Além das formas de recebimento dos pagamentos, as escutas apontaram indícios de que o a agente 
José Carlos de Moura Monteiro foi beneficiado com uma cirurgia de reversão de vasectomia em setembro 
de 2005. De acordo com os procuradores, a cirurgia foi financiada pelo empresário Júlio César Soares da 
Silva (Sócio da Condores Segurança LTDA). Os pagamentos de um modo geral eram feitos no 
estacionamento da sede da Polícia Federal ou por meio de depósitos na conta corrente do agente.  
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 De acordo com o presidente do Sesvip-PE, Agostinho Rocha Gomes169 é 

importante deixar claro que clandestinidade e ilegalidade são coisas distintas, a 

ilegalidade pode conviver dentro das empresas formais em perfeita harmonia. Isto é o 

que foi chamado em capítulo anterior de relações informais. Então, o que tal convênio 

vem combater contratação temporária de serviços de segurança privada clandestinas.  

Segundo Agostinho Gomes a contratação temporária é muito comum em eventos 

extraordinários, isto é, eventos como festivais de verão de inverno, carnaval entre outros 

que aconteçam em áreas privadas ou públicas, neste último com área do evento 

delimitada. 

  Isto porque até aquela data as empresas de segurança legais, leiam-se 

cadastradas no Estado formalmente não contratavam vigilantes temporariamente, já que 

esse tipo de contratação representa um custo elevado para as empresas formais. 

Objetivando diminuir o elevado número de contratações de empresas clandestinas para 

eventos extraordinários, as contratações temporárias por empresas formais foram 

normatizadas com a aprovação do Ministério do Trabalho e dos demais órgãos 

signatários.  

 Tais contratações não devem exceder o prazo de 30 dias e é necessário que os 

vigilantes contratados estejam regulares com seus cursos de formação e/ou reciclagem. 

Os mesmo não podem utilizar armas de fogo, sendo apenas permitido o uso de 

cassetete. Em caso de irregularidades, os sindicatos são responsáveis pela denuncia à 

Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério do Trabalho170.  

 
 

                                                 
169 Entrevista realizada em 10/12/2007. Agostinho é também proprietário da Preserve Segurança e 
Transporte de Valores. 
170 A cópia do “Acordo de Cooperação Objetivando a Contratação Formal de Vigilantes para Eventos 
Extraordinários” segue em anexo neste trabalho 
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5.3 – A segurança privada no Brasil e suas contribuições a este 
trabalho  
  

 De acordo com Agostinho Rocha Gomes Pernambuco hoje é um pólo referencial 

em todo Nordeste171.  A Nordeste Segurança de Valores possui o maior número de 

vigilantes patrimonial em todo Brasil, com empresas consolidadas em 19 Estados 

brasileiros. Enquanto que a Preserve Segurança e Transporte de Valores é o maior grupo 

de transportadoras do Brasil.  

Todavia, as situações de ilegalidades e irregularidades não fogem a regra no 

outros Estados do país. Com base numa entrevista com um consultor de segurança a 

Bahia é hoje o Estado com maior número de irregularidades. Porém, empiricamente é 

no Rio de Janeiro onde aparece o maior número de denúncias e relatos, bem como, do 

vertiginoso crescimento na área.  Em 2005, o jornal o Globo veiculou uma matéria 

relatando que 80% dos proprietários das empresas de segurança privada no Estado do 

Rio de Janeiro são atores estatais, principalmente coronéis da Polícia Militar e 

delegados da Polícia Civil. (BOTTARI,2005). 

 Numa publicação mais recente do Jornal do Brasil o presidente da Federação do 

Comércio do Estado do Rio (Fecomércio), Orlando Diniz, divulga que através de uma 

pesquisa realizada pela entidade a segurança privada consumiu R$ 28,7 bilhões do setor 

entre 2002 e 2007. O mote principal da matéria é que a violência no Rio além de trazer 

prejuízos ao comércio é um obstáculo à geração de novos empregos. Ainda de acordo 

com sua entrevista o montante gasto com segurança privada poderia ter gerado dois 

milhões de empregos. 

                                                 
171 Além de Presidente do Sindicato das Empresas de Segurança e de Vigilância Privada (Sesvip-PE) 
Agostinho é também Vice-Presidente Nacional da Federação Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (FENAVIST) 
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 Com base na veiculação que tem como título “Segurança privada, menos 

emprego”, o Ministério do Trabalho aponta que foram criados 621 mil empregos 

formais naquele Estado, entre 2002 e 2007. No mesmo período o comércio criaria dois 

milhões, o que representa 70% do total de empregos formais no país e 80% no Rio, se 

não houvesse necessidade de investir em segurança. (RABELLO, 2008). 

 Novamente no jornal O Globo foi publicada no dia 04 de fevereiro do corrente 

ano uma carta aberta ao governador Sérgio Cabral do coronel Antônio Carlos Carballo 

Blanco solicitando algumas reivindicações para uma melhoria na Polícia Militar do Rio 

de Janeiro (PMRJ) e soluções que venham a sanar a crise enfrentada pela instituição. 

Entre os problemas presentes na corporação, segue abaixo um trecho extraído da carta, 

o qual cita a participação de policiais militares na segurança privada devido ao descaso 

do Estado com a entidade. Isto é, o limite tênue entre a segurança privada e segurança 

pública no Estado do Rio de Janeiro.  

“No nosso amado Estado do Rio de Janeiro, no 
âmbito político, econômico e social, está em curso 
um processo de privatização da segurança 
pública.Trata-se do financiamento privado da 
segurança pública. Contrariando a Lei, instrumento 
maior do policial, alguns policiais militares são 
compelidos pelo sistema a buscarem alternativas de 
trabalho para complementar a renda –algumas delas 
clandestinas – através do famigerado"bico". Nesse 
contexto, a omissão e a permissividade das 
autoridades constituídas se convertem em 
cumplicidade com a ilegalidade – esse é um dos 
verdadeiros valores da insubordinação. O resultado, 
senhor governador, é desastroso: submetido a um 
regime de 12 horas de trabalho – em média a 
jornada diária de um policial não deveria superar 
sete horas – o policial militar divide seu tempo entre 
o oficial e o oficioso.” (Blanco, 2008) 
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Encerro este trabalho no próximo capítulo com uma conclusão de tudo o que foi 

pesquisado, conversado, descoberto e constatado ao longo dessa produção acadêmica. 

Desejando que a mesma possa contribuir de alguma forma para enriquecer a ciência 

política e o entendimento de outras pessoas sobre o comprometimento que as 

instituições públicas do país têm com a iniciativa privada.   
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Conclusão 
 

  

O presente trabalho evidenciou claramente através de suas bases empíricas que as 

lacunas deixadas pelas instituições formais de segurança pública são estímulos a criação 

de novas estruturas, formais e informais, na segurança privada. As estruturas formais se 

tornam decretos, decisões judiciais, parcerias entre outros  - legalizados pelo próprio 

Estado; como é o caso da Lei Complementar de nº 27 e o Decreto de Lei 21.858, 

respectivamente atribuindo à Polícia Militar a condição de dedicação exclusiva à 

corporação e a criação do PJES. Como foi visto ao longo da dissertação, ambos foram 

concebidos na intenção de preservar os proprietários de empresas de segurança privada 

das ações judiciais promovidas por policiais militares.  

Já as informais se transformam em instituições competitivas legitimadas pela sociedade, 

como é o caso das empresas de segurança privada formais - permeadas por ilegalidades 

em suas estruturas -  e das empresas clandestinas. Essas são marcadas pelas relações de 

interesse e interações estratégicas entre atores públicos e privados, e atuam 

conjuntamente com a ineficiência das instituições formais, entretanto, têm em seus 

objetivos resultados distintos e para diferentes fins. (HELME e LEVISTSKY.2006)172. 

De certo que essas bases empíricas não passariam de hipóteses se estivessem presa 

apenas às questões formais. O neoinstitucionalismo, agregando valores das três versões 

- histórico, sociológico e da escolha racional - tornou possível a pesquisa, pois, permitiu 

uma análise concreta – de conhecimento e entendimento-  das ações e comportamentos 

informais que moldam as instituições e o comportamento de seus atores.  

                                                 
172 HELME, Gretchen and Levitsky. Informal institutions and democracy. Jonh Hopkins University Press, 
Baltimore, 2006. 
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No período estudado neste trabalho, isto é, de 1999 a 2006 alguns casos foram 

apontados para mostrar que a interação entre as esferas públicas e privadas favoreceram 

não só a expansão das empresas de segurança privada no Estado, bem como, encontrou 

no próprio Estado um agente incentivador das ilicitudes entre essas esferas. Ao longo 

deste trabalho isso foi claramente mostrado por meio das empresas de segurança privada 

que têm em suas estruturas, seja no corpo administrativo ou no quadro de vigilantes 

atores estatais.  A gravidade dessas ações são mais prejudiciais à sociedade quando os 

atores públicos do alto escalão, como chefes de Polícia Civil, Delegados, Sargentos e 

Coronéis assumem o comando das empresas de segurança privada173.  

Isto porque ações como essas tendem a privar a sociedade do direito basilar da 

segurança pública, justificado por meio da atuação desses profissionais que 

negligenciam a segurança pública intencionalmente para obtenção de lucros em suas 

atividades privadas. Nas duas gestões de governo entre 1999 e 2006 essas ações 

apareceram como práticas corriqueiras e comuns. Atribuindo às empresas de segurança 

privada de Pernambuco o caráter de instituições informais competitivas atuando com 

estruturas e incentivos incompatíveis às regras formais. 

E assim, à medida que tais ilegalidades/informalidades se adeqüaram às estruturas 

formais o exercício da accountability horizontal e do próprio controle e fiscalização, que 

deviam ser provenientes do Estado, ficaram comprometidos. O comprometimento ficou 

evidente quando alguns casos foram publicizados por meio da mídia, como o da 

Multfort o da Klaus Costa entre outros, e nenhuma ação punitiva foi executada.  Já 

outros casos, envolvendo nomes de peso na segurança pública naquela gestão, passaram 

incólume sem qualquer tipo de averiguação ou investigação. A permissividade do 

Estado perante essas ilegalidades permitiu que próprios atores estatais que deveriam ser 

                                                 
173 Como citado em capítulos anteriores, esse comando é feito de forma informal nas empresas legais. 
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os primeiros a cumprirem as leis, fossem os primeiros a infringi-las; resultando , então, 

a continuidade dessas práticas na gestão sucessora.  

 Logo, foi possível expor neste trabalho que a simbiose entre as instituições 

públicas e a segurança privada, marcada constantemente por relações de poder, fazem 

com que os interesses pessoais –políticos ou econômicos – sejam sobrepujantes aos 

benefícios coletivos e aos direitos da sociedade. Essa colocação assume um peso ainda 

maior quando afora as práticas supracitadas neste capítulo, ressalvamos as questões de 

doações de campanha – as quais envolvem vultuosas quantias financeiras em troca de 

favores por parte dos atores estatais -  entre outras considerações, como a estreita 

relação entre os altos cargos do executivo estadual e os proprietários das empresas de 

segurança privada.  

Exposições como essas não me permitem pensar numa segurança privada que, na 

prática, funcione de forma independente e caminhe no sentido de uma instituição 

complementar a segurança pública, como deveria ser. Um exemplo disso é que com a 

troca de gestões estaduais houve também uma mudança na cena das empresas de 

segurança privada que prestavam (prestam) serviços às instituições estatais. Sem 

dúvida, depois desta análise podemos afirmar que Pernambuco além de um celeiro de 

grandes empresas de segurança privada é também um Estado brasileiro marcado pela 

ilegalidade e informalidade, pelo menos no âmbito da segurança privada.  

Outra consideração que gostaria de levar a cabo nesta conclusão é que o desenho 

institucional formal de controle e fiscalização utilizado pelo Estado não parece ter 

acompanhado o incremento da legislação da segurança privada ao longo dos anos, 

sendo esse – coincidentemente - o primeiro a deixar margem para as brechas que o 

próprio Estado se utiliza como infrator. O que ratifica essa informação é que somente a 
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partir de 2004 a DELESP passou a ser gerida por um delegado e hoje conta apenas com 

um efetivo de nove agentes.    

Com um parco número de agentes para execução do trabalho, o delegado Álvaro Logo 

informou que pelo menos uma vez por ano as empresas são fiscalizadas pela Polícia 

Federal. Ainda de acordo com o mesmo, basicamente, a fiscalização corresponde a uma 

vistoria nas instalações físicas e patrimônio das empresas, o que convenhamos é um 

tanto quanto precário e insuficiente para atender a um número alto de empresas 

existentes no Estado e detectar suas possíveis irregularidades.  

Desta maneira, a formatação dos procedimentos formais e informais na segurança 

privada, que atua como instituição concorrente à segurança pública, infringe o artigo 5º 

da Constituição Federal que garante a segurança pública como direito comum a todos os 

cidadãos, privando, assim, desse direito grande parte da sociedade que direta ou 

indiretamente precisa pagar por um bem público. Particularmente no caso da segurança, 

quando esse bem público começa a se confundir com o bem privado a semidemocracia 

brasileira e suas parcas instituições tendem a se fragilizar, à medida que as garantias de 

direitos dos cidadãos e deveres do Estado não são assegurados de forma igualitária 

como nas democracias consolidadas.  
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