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RESUMO 

 

 

No Brasil e em outros países da América Latina, o setor de segurança privada se expandiu 

significativamente em um contexto de crescimento do crime, da violência e, 

consequentemente, da sensação de insegurança generalizada, onde o Estado não conseguiu 

fornecer à população a segurança por ela demandada (CUBAS, 2005; ZANETIC, 2009). 

Além disso, outros fatores também influenciaram essa expansão, concebendo o incentivo 

econômico e o espaço legal para esse tipo de serviço privado de segurança, tal como o 

contexto de transformação da paisagem urbana no período, com a proliferação dos chamados 

espaços semipúblicos, dos edifícios empresariais e edifícios de instituições públicas 

(BAYLEY; SHEARING, 2001; OCQUETEAU, 1997; ZANETIC, 2009; 2013). Nesse 

contexto, o custo com segurança privada passou a crescer consideravelmente, apresentando 

relevantes valores tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas. Entretanto, apesar de 

representarem dispêndios significativos ao Estado, à iniciativa privada e à população em 

geral, ainda tem sido um tema pouco explorado pelos estudiosos brasileiros. Destarte, com o 

presente estudo, pretende-se analisar a percepção dos discentes do curso de Ciências 

Contábeis das universidades públicas de Mossoró-RN sobre a segurança privada e os fatores 

determinantes de seu custo. A pesquisa se enquadra como descritiva e exploratória quanto aos 

seus objetivos, e como quantitativa, no que tange à abordagem do problema. Quanto aos 

procedimentos, enquadra-se como levantamento do tipo survey transversal, tendo como 

instrumento de coleta um questionário adaptado de Steden e Nalla (2010) e de Moreira 

(2013). Os dados foram analisados através da estatística descritiva e da análise fatorial 

exploratória. Com os resultados, constatou-se que os discentes não possuem uma visão clara 

sobre o trabalho desenvolvido pelo agente de segurança privada (ASP), principal profissional 

deste setor. Além disso, verificou-se que os discentes consideram que a instalação de 

equipamentos de segurança lhe proporciona segurança, principalmente no que diz respeito à 

propriedade privada, tais como suas residências. Os resultados alcançados também permitem 

concluir que, de forma geral, os discentes consideram que a segurança privada pode ser 

considerada uma medida de combate ao crime, sob os preceitos das técnicas da Teoria da 

Prevenção Situacional do Crime (PSC), que tem como principal objetivo desencorajar a 

prática do crime, ou seja, a prevenção e não a sua punição. Averiguou-se que os serviços mais 

utilizados pelos discentes no tocante a segurança privada, incorridos pelos discentes, foram: 

seguro de veículos; vigilância, rondas e patrulhas; introdução de barreiras físicas (fechaduras, 



 
 

grades, cofres, materiais reforçados etc.); e equipamentos de vigilância (cerca elétrica e 

sistemas de alarmes). Dentre os fatores determinantes do custo com segurança privada, os 

mais influentes foram: “Crescimento do crime e da sensação de insegurança” e “Ineficiência 

do Estado na promoção da segurança pública”. Sob a perspectiva teórica, vale salientar que os 

achados da presente pesquisa confirmam os prognósticos da Teoria da PSC. 

 

Palavras-chave: Custo. Segurança privada. Criminalidade. Insegurança. Mossoró-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In Brazil and other Latin American countries, the private security sector expanded 

significantly in a context of increased crime, violence and, consequently, a sense of 

widespread insecurity, where the state was unable to provide the population with security 

(CUBAS, 2005; ZANETIC, 2009). In addition, other factors have also influenced this 

expansion, conceiving the economic incentive and legal space for this type of private security 

service, such as the context of transformation of the urban landscape in the period, with the 

proliferation of so-called semi-public spaces, and buildings of public institutions (BAYLEY; 

SHEARING, 2001; OCQUETEAU, 1997; ZANETIC, 2009; In this context, the cost with 

private security started to grow considerably, presenting significant values both for 

individuals and for legal entities. However, although they represent significant expenditures to 

the State, private initiative and the population in general, it has still been a subject rarely 

explored by Brazilian scholars. Therefore, the present study intends to analyze the perception 

of the students of the course of Accounting Sciences of the public universities of Mossoró-RN 

on private security and the determinants of their cost. The research is classified as descriptive 

and exploratory in terms of its objectives, and as quantitative, regarding the approach of the 

problem. As for the procedures, it is classified as a cross-sectional survey, using a 

questionnaire adapted from Steden and Nalla (2010) and Moreira (2013). Data were analyzed 

through descriptive statistics and exploratory factorial analysis. With the results, it was 

verified that the students do not have a clear vision about the work developed by the private 

security agent (ASP), the main professional in this sector. In addition, it was found that the 

students consider that the installation of security equipment provides security, especially with 

regard to private property, such as their homes. The results obtained also allow us to conclude 

that, in general, the students consider that private security can be considered a measure to 

combat crime, under the precepts of Crime Situational Prevention Theory (PSC) techniques, 

whose main objective is discourage the practice of crime, that is, prevention, not punishment. 

It was verified that the services most used by the students regarding private security, incurred 

by the students, were: vehicle insurance; surveillance, patrols and patrols; introduction of 

physical barriers (locks, grids, safes, reinforced materials, etc.); and surveillance equipment 

(electric fence and alarm systems). Among the determinants of private security costs, the most 

influential were: "Growth of crime and feelings of insecurity" and "Inefficiency of the State in 



 
 

the promotion of public safety." From the theoretical perspective, it is worth noting that the 

findings of this research confirm the prognostics of the PSC Theory. 

 

Keywords: Cost. Private security. Crime. Insecurity. Mossoró-RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Esta seção destina-se a contextualizar as principais temáticas da pesquisa, 

ratificando as motivações e lacunas constantes na literatura que direcionaram sua realização. 

Desta forma, inicia-se com uma breve contextualização sobre a ineficiência do Estado na 

garantia da segurança pública e, por consequência, a expansão do setor de segurança privada, 

no contexto do crime, violência e insegurança vivido nas últimas décadas. Na sequência, 

apresenta-se o objetivo geral e delineiam-se os objetivos específicos do estudo, ambos 

atuantes como contribuintes à resolução da questão levantada; sendo posteriormente exposta a 

justificativa do estudo, apontando-se as motivações para a sua realização, bem como as 

implicações desta para os campos acadêmico e profissional. Por fim, apresenta-se, de forma 

resumida, os aspectos metodológicos para o seu desenvolvimento e a estrutura geral do 

trabalho. 

 

1.1 Contextualização  

O Estado é o principal responsável em garantir a segurança dos cidadãos, 

estabelecendo a segurança que é necessária e providenciando os mecanismos para alcançá-la 

(MOREIRA, 2013). Depreende-se então que, caso o Estado não possua condições de arcar 

com esse tipo de obrigação, deverá oferecer meios para que possa preservar o bem-estar da 

população (COELHO, 2011).  

Com o crescimento do crime, da violência e da sensação de insegurança, tanto no 

cenário nacional quanto no internacional, a atividade de tornar os indivíduos e as sociedades 

seguras, passou a não ser exclusivamente desempenhada pelos governos (BAYLEY; 

SHEARING, 2001; ZANETIC, 2009). A partir de então, observa-se um processo no qual 

atribuiu-se às instituições privadas uma crescente responsabilidade na provisão da segurança. 

Destaca-se que, na segunda metade do Século XX, gradativamente, agências não-

governamentais passaram a oferecer uma série de serviços e equipamentos de segurança 

(BAYLEY; SHEARING, 2001; JONHSTON; 1999; STENNING, 2000; SOUTH, 1988).  

Assim, com o aumento da criminalidade, o incremento do serviço de segurança 

privada passou a contribuir com os esforços de segurança pública na efetividade dos serviços 

designados a salvaguardar a ordem social (COELHO, 2011), pois à medida que as políticas 

públicas se tornaram incapazes de sozinhas garantirem tal direito, um novo agente com intuito 

de preencher esta lacuna se consolidou na economia: o setor de segurança privada 

(MARAGNO; BORBA, 2015). 
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Destarte, observa-se que no Brasil e em outros países da América Latina, o setor 

de segurança privada se expandiu significativamente em um contexto de crescimento do 

crime, da violência e, consequentemente, da sensação de insegurança generalizada, onde o 

Estado não conseguiu fornecer à população a segurança por ela demandada (CUBAS, 2005; 

ZANETIC, 2009). Além disso, também é caracterizado por outros fatores que teriam 

concebido o incentivo econômico e o espaço legal para esse tipo de serviço privado de 

segurança, tal como o contexto de transformação da paisagem urbana no período, com a 

proliferação dos chamados espaços semipúblicos (shopping centers, cinemas, universidades, 

escolas, hospitais, restaurantes, bares, museus, parques, estádios de futebol, espaços para 

shows e para eventos culturais diversos), dos edifícios empresariais e edifícios de instituições 

públicas (BAYLEY; SHEARING, 2001; OCQUETEAU, 1997; ZANETIC, 2009; 2013). 

Com relação aos aspectos legais, no Brasil, os primeiros esforços para a 

regulamentação dos serviços de segurança privada ocorreram através do Decreto Federal nº 

1.034, de 21 de outubro de 1969, que instituiu regras para atuação das empresas de segurança 

nas instituições financeiras em decorrência do elevado número de assaltos e delitos a estas 

instituições (ZANETIC, 2009). Entretanto, a segurança privada tornou-se regularizada 

somente duas décadas depois, a partir da implantação da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 

1983, que teve por objetivo dar auxílio às empresas prestadoras de serviços de segurança a 

partir da instituição de normas de constituição e funcionamento das empresas particulares 

atuantes nesse setor (NUNES, 1996; ZANETIC, 2009), expandindo assim a atuação da 

segurança privada para outros setores, além das instituições financeiras (COELHO, 2011). 

Dependendo dos clientes-alvo, a atividade da segurança privada torna-se muito 

abrangente (MOREIRA, 2013). Assim, os serviços de segurança privada vão desde atividades 

de vigilância e segurança patrimonial de estabelecimentos públicos e privados; segurança 

privada de pessoas físicas e instituições financeiras; transporte de valores e outras, 

desenvolvidas por empresas especializadas; equipamentos de vigilância e tecnologia 

informática até avançado armamento militar e pessoal de combate (CUBAS, 2005; LOPES, 

2007; WAARD, 1999). 

Uma das principais funções da segurança privada é a prevenção do crime 

(OCQUETEAU, 1997; WAKEFIELD, 2005). Tal prevenção é alcançada por meio de ações 

que modifiquem as características situacionais ou ambientais dos locais, de forma a dificultar 

a prática do crime, aumentar a sua probabilidade de detecção ou reduzir as recompensas 

inerentes (CLARKE, 1997; CRAWFORD, 1999; MOREIRA, 2013).  
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Nesse contexto, destaca-se a Teoria da Prevenção Situacional do Crime (PSC) que 

parte da análise das circunstâncias em que ocorre determinado delito e inclui um esforço 

conjunto da sociedade e do governo a fim de controlá-lo por meio da alteração de fatores 

ambientais (BEATO FILHO, 1999). A Teoria da PSC foi desenvolvida na década de 1980 por 

Clarke e continua a evoluir em múltiplas perspectivas, fornecendo uma estrutura para 

desencorajar de forma proativa crimes e delitos (CLARKE, 1983; EXUM, 2009; HOLT; 

BLEVINS; KUHNS, 2008). Assim, seguindo-se as evidências empíricas, o presente estudo 

tem como base os preceitos da Teoria da PSC, na medida em que sinaliza a prevenção do 

crime como uma das principais funções da segurança privada. 

É notório que o medo da violência afeta o comportamento da população, que 

passa a evitar determinados lugares de consumo, tais como bares e casas noturnas 

(CERQUEIRA, 2014; RONDON; ANDRADE, 2005; XAVIER, 2016). Nesse contexto, 

ressalta-se que além dos seus efeitos diretos sobre as vítimas e familiares e maiores 

dispêndios do Estado com os sistemas de saúde, de justiça e de previdência social, a 

expectativa da violência e da criminalidade gera alocações de recursos pelas famílias e 

empresas no setor privado e pelo próprio setor público (CERQUEIRA et al., 2007). Ao lado 

do desemprego, a questão da violência está entre as maiores inquietações da população, 

fazendo com que a cada ano os cidadãos exijam maior policiamento e proteção (KAHN, 

1999). 

Como consequência, o medo e a insegurança têm levado a população ao 

isolamento social e à busca por proteção. Com isso, verificou-se um crescimento e expansão 

dos serviços de segurança privada, tais como vigilância patrimonial, segurança pessoal, 

escolta armada e sistemas de vigilância em condomínios residenciais e empresariais, órgãos 

públicos, centros comerciais, bancos e instituições financeiras, indústrias, dentre outros 

segmentos (ARAÚJO et al., 2017, SILVA et al., 2016, ZANETIC, 2009), pois a presença de 

seguranças armados e sistemas de vigilância possibilitam à população sensação de segurança 

e conforto em relação à criminalidade (SILVA, 2010), motivo pelo qual a sociedade e 

iniciativa privada dos estados brasileiros arcam com custos como perdas patrimoniais e de 

capital humano, gastos com seguros e segurança privada, uma vez que os custos arcados com 

a segurança pública são destinados a outras áreas (XAVIER, 2016). 

Além disso, cabe ressaltar que o custo da segurança privada leva as empresas a 

aumentarem os preços dos seus bens e serviços, que por sua vez, são repassados aos 

consumidores nos preços dos produtos, o que gera uma diminuição dos negócios, uma vez 
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que tais recursos humanos e financeiros poderiam ser utilizados na geração de emprego e 

renda (CERQUEIRA et al., 2007; FERREIRA FILHO et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015; 

SHIKIDA, 2010; SILVA et al., 2016). Neste contexto, observa-se que o custo com serviços 

de segurança privada tem crescido consideravelmente, apresentando altos valores tanto com 

pessoas físicas como pessoas jurídicas. Entretanto, apesar disso, ainda é um tema pouco 

estudado (COSTA, 2013). 

Em decorrência de poucos estudos existentes, investigar a percepção dos cidadãos 

sobre a segurança privada torna-se relevante, tendo em vista que a forma como estes 

percebem a atuação do Estado, pode ter importantes implicações frente ao atual cenário de 

violência e de insegurança em que se vive. Para o Estado, como regulador da segurança 

privada e também cliente, um melhor entendimento sobre como os cidadãos visualizam a 

segurança privada pode fornecer informações úteis para a tomada de decisões futuras. Às 

empresas de segurança privada, conhecer o que o público configura em relação à sua atuação, 

proporciona orientações pertinentes para que funcionem de maneira mais eficiente, adequada 

e confiável (MOREIRA, 2013, STEDEN; NALLA, 2010).  

Com o presente estudo, pretende-se analisar a percepção dos discentes do curso de 

Ciências Contábeis das universidades públicas de Mossoró-RN sobre a segurança privada e os 

fatores determinantes de seu custo. De acordo com dados do último censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2014), Mossoró possui uma população 

estimada de 259.815 pessoas, sendo considerada uma das cidades de médio porte no contexto 

brasileiro e depois da capital, Natal, a maior aglomeração urbana e populacional do estado do 

Rio Grande do Norte (SILVA; GRIGIO; PIMENTA, 2016). Em contraste, em 2017 ocupou a 

posição de 18ª cidade mais violenta do mundo, ficando inclusive à frente da capital, Natal, 

que ocupou a 33ª posição (INSTITUTO IGARAPÉ, 2018). Com o intenso crescimento 

urbano vivenciado nas últimas décadas, observam-se mudanças no modelo espacial da cidade, 

assim como nas relações sociais nela estabelecidas (SALLES; GRIGIO; SILVA, 2016). Desta 

forma, justifica-se a escolha do município dada a sua representatividade e pelas estatísticas do 

crime e da violência, apresentadas nas últimas décadas. Quanto à escolha dos discentes se deu 

pelo fato da disciplina Contabilidade de Custos fazer parte da estrutura curricular obrigatória 

dos referidos cursos, possibilitando aos participantes da pesquisa uma melhor compreensão 

sobre a temática, dada a complexidade no que concerne especificamente ao tema custos. 
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1.2 Questão de pesquisa 

Com base na contextualização exposta anteriormente, emerge a seguinte questão 

de pesquisa: qual a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis sobre a segurança 

privada e os fatores determinantes de seu custo?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a percepção dos discentes do 

curso de Ciências Contábeis das universidades públicas de Mossoró-RN sobre a segurança 

privada e os fatores determinantes de seu custo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para propiciar o alcance do objetivo geral, bem como contribuir para que a 

questão de pesquisa seja respondida, são apontados os seguintes objetivos específicos: 

(i) Caracterizar o perfil dos discentes; 

(ii) Verificar a percepção dos discentes sobre os agentes sobre os agentes e equipamentos 

de segurança privada; 

(iii) Avaliar a percepção dos discentes quanto à utilização dos serviços de segurança 

privada como medida de combate ao crime, sob a ótica da Teoria da PSC; 

(iv) Averiguar os serviços mais utilizados pelos discentes no tocante a segurança privada; 

(v) Identificar os fatores determinantes do custo com segurança privada sob a ótica dos 

discentes. 

 

1.4 Justificativa  

Diante de um ambiente de incertezas, ocasionado pelo aumento da violência em 

escala mundial, pesquisas voltadas à temática segurança privada têm sido intensificadas 

(CUBAS, 2002; THUMALA; GOOLD; LOADER, 2010; VILAR, 2009). Diversos 

pesquisadores debruçaram-se sobre o tema segurança privada e exploraram particularidades 

diversas existentes, tais como sua atuação em substituição à segurança pública ou em parceria 

com ela, além de sua inserção na vida diária dos cidadãos e das organizações, suas 

ineficiências e suas virtudes (AHMAD et al., 2017; BURES; CARRAPICO, 2018; 

CERQUEIRA et al., 2007; COELHO, 2011; WHITE, 2018). Assim, observa-se que a maioria 
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dos estudos nessa área se delimitam aos aspectos legais ou à ampliação da segurança privada 

(COSTA, 2013).  

Os governos e as autoridades locais cada vez mais compram os serviços da 

segurança privada e incentivam parcerias entre os setores público e privado (BAYLEY; 

SHEARING, 2001; CRAWFORD, 2006; OCQUETEAU, 1997). Além disso, observa-se que 

a iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas têm investido cada vez em serviços de 

segurança privada, a fim de evitar a ação de criminosos (MOREIRA, 2013; STEDEN; 

NALLA, 2010). 

Entretanto, apesar de representarem dispêndios significativos ao Estado, à 

iniciativa privada e à população em geral, o custo com a segurança privada ainda tem sido um 

tema pouco explorado pelos estudiosos brasileiros (COSTA, 2013; MARAGNO; BORBA, 

2015). Conforme levantamento realizado por Oliveira et al. (2014) nos principais eventos da 

área do país e no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), durante o período de 2003 a 2014 não foram encontradas evidências 

empíricas que tratassem diretamente da temática custos com segurança privada. 

Posteriormente, no lapso temporal de 2014 a 2017, foram identificadas cinco 

pesquisas que tratam diretamente sobre o tema custos com segurança privada no Brasil 

(ARAÚJO et al., 2017; MARAGNO; BORBA, 2014; OLIVEIRA et al., 2015; FERREIRA 

FILHO et al., 2015; SILVA et al., 2016). Em estudo bibliométrico realizado por Melo et al. 

(2018) sobre a produção científica na área de custos com segurança privada no período de 

2003 a 2017 ratifica-se que o interesse pela temática no país é recente e pouco explorada.  

No âmbito internacional, por sua vez, não foram encontradas pesquisas empíricas 

que tratassem de forma direta da temática em questão. Entretanto, alguns estudiosos 

estrangeiros buscaram analisar a percepção dos cidadãos face a segurança privada e algumas 

de suas particularidades, tais como a atuação dos agentes de segurança privada e o nível de 

satisfação da população, motivações para o seu crescimento, sua relação com a criminalidade 

e a sua atuação em parceria com a segurança pública (MOREIRA, 2013; NALLA; HERAUX, 

2003; NALLA; LIM, 2003; STEDEN; NALLA, 2010). 

Cabe ressaltar que embora tenham sido encontradas evidências empíricas 

nacionais sobre a temática, o estudo traz uma abordagem diferenciada, na medida em que 

investiga a percepção de cidadãos comuns, que não fora abordada anteriormente. Desta forma, 

a pesquisa justifica-se por abordar temática atual, relevante e pouco explorada em âmbito 

nacional e internacional. Espera-se, assim, contribuir para o aprofundamento e avanço da 
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discussão dessas questões no meio acadêmico, trazendo novas constatações e procurando 

preencher lacunas ainda existentes; e no meio profissional, ao levantar informações 

pertinentes ao Estado e à iniciativa privada, possibilitando que estes possam refletir sobre as 

medidas que devem ser tomadas para garantir o bem-estar e a segurança da população. 

 

1.5 Breve descrição metodológica 

Para a consecução dos objetivos, realizou-se um estudo exploratório-descritivo, de 

natureza quantitativa, cujo procedimento utilizado foi o levantamento do tipo survey 

transversal. Para tanto, foi aplicado um questionário, adaptado de Moreira (2013) e Steden e 

Nalla (2010), aos discentes do curso de Ciências Contábeis das universidades públicas de 

Mossoró/RN, nos meses de fevereiro e março de 2019, totalizando uma amostra final de 213 

discentes. Utilizou-se das seguintes técnicas estatísticas para o alcance dos objetivos: (i) 

estatística descritiva, com indicação de frequência e porcentagem, médias e desvios-padrão; e 

(ii) análise fatorial exploratória. 

 

1.6 Estrutura geral do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em cinco seções. Além desta introdução, cuja 

finalidade é apresentar a pesquisa de forma abrangente por meio de uma breve 

contextualização e descrição de seus objetivos e relevância, o estudo ainda é composto pela 

revisão de literatura, metodologia, apresentação e análise de resultados e conclusões.  

A segunda seção aborda a revisão de literatura, discutindo-se, dentre outros 

pontos, sobre a segurança privada e suas diversas particularidades, tais como a expansão e o 

custo deste setor. A seção da metodologia tem como finalidade descrever as questões 

referentes à classificação da pesquisa e descrição de métodos utilizados a fim de atender aos 

objetivos propostos. A quarta seção trata da apresentação, interpretação e análise dos 

resultados, abordando as principais discussões referentes aos achados. Por fim, a quinta seção 

resume as principais conclusões da pesquisa, apresentando-se também as sugestões para 

futuros estudos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Esta seção tem como finalidade apresentar a fundamentação teórica necessária 

para a questão e objetivos de pesquisa, além de nortear a estruturação do instrumento de 

coleta de dados, dando ênfase nos seguintes temas: segurança pública e seus referidos gastos; 

segurança privada e suas particularidades, tais como suas características e expansão no país, 

sua atuação como medida de prevenção ao crime e em complementaridade a segurança 

pública; e, por fim, apresenta-se uma discussão sobre custos com segurança privada e os 

resultados de estudos empíricos anteriores sobre a temática. 

 

2.1 Segurança pública 

Desde a década de 1960, na maior parte das democracias ocidentais, observa-se o 

aumento contínuo da violência e da criminalidade – crimes contra o patrimônio, homicídios e 

crime organizado (PONCIONI, 2007). Suliano e Oliveira (2013) complementam que a 

violência e a criminalidade nas áreas urbanas das grandes cidades metropolitanas dos países 

de renda média configuram-se algo comum na vida diária dos cidadãos. 

Dentre as principais causas apontadas, uma combinação entre modernização e 

urbanização aceleradas, desigualdade social, padrões de consumo de Primeiro Mundo, 

liberdade política e ausência de freios morais e religiosos parecem ser os maiores 

responsáveis pelo fenômeno da crescente criminalidade na América Latina, juntamente da 

produção de drogas e da economia estagnada em vários países. O Brasil, ao lado da Colômbia 

e do México, é um dos casos onde estas variáveis se manifestam de modo mais extremo e, por 

consequência, onde a criminalidade tem mais crescido nas últimas décadas, provocando um 

impacto considerável sobre a economia do país (KAHN, 1999). 

Com o aumento da criminalidade, o medo da violência urbana tem se tornado 

frequente e limitador da vida social, afetando drasticamente a vida de seus cidadãos pela 

imposição de fortes restrições econômicas e sociais, além de causar uma generalizada 

sensação de medo e insegurança (SANTOS; KASSOUF, 2008). Em meio a esse cenário, as 

pessoas começaram a tomar medidas para se proteger, tais como: gradear suas casas, blindar 

seus carros, evitar sair à noite, desconfiar de desconhecidos, dentre outras (BARROSO, 

2017).  

Nesta conjuntura, estudiosos apontam que a legislação, a polícia e os sistemas 

judiciário e penal não acompanharam a velocidade com a qual as mudanças ocorreram e 

tornaram-se ineficazes para deter a violência e a criminalidade, em decorrência do 
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crescimento rápido e não planejado das cidades (ADORNO; CARDIA, 2000; CALDEIRA, 

2013; CECCATO; MELO; KAHN, 2018; CÂMARA, 2007). Destarte, observa-se que as 

instituições tradicionais de combate ao crime, em especial a polícia, têm se mostrado pouco 

eficazes para o enfrentamento da questão (PONCIONI, 2007). 

 Em múltiplos contextos, a violência urbana atinge centralidade no debate público 

como um dos mais complexos problemas sociais urbanos no final do século XX e começo do 

XXI, levando a uma redefinição da questão da gestão do espaço urbano, que engloba a gestão 

da segurança, tendo em vista a manutenção da ordem e da segurança pública nas cidades 

(PONCIONI, 2007).  

Nesta perspectiva, Rondon e Andrade (2005) argumentam que criminalidade afeta 

diretamente o bem-estar dos indivíduos. Assim, explorar a criminalidade em todos os seus 

aspectos, como forma de alcançar alternativas eficazes de enfrentamento ao crime e aos seus 

efeitos deletérios, contribui para melhorar o bem-estar coletivo. 

A manutenção da ordem pública é, indiscutivelmente, um dos principais bens 

coletivos da sociedade moderna e, por este motivo, nos últimos anos tem sido pauta de 

grandes discussões nas ciências sociais (SANTOS; GONTIJO; AMARAL, 2015; 

ZACKSESKI; GOMES, 2016). Neste contexto, Sapori (2007) destaca que os debates sobre a 

segurança pública contrastam duas geografias distintas: a dos países economicamente mais 

desenvolvidos, os quais possuem uma preocupação maior com o terrorismo, e a dos latino-

americanos, cujas pesquisas se concentram na criminalidade urbana. 

Até a década de 1990, questões relativas à segurança pública eram tratadas 

substancialmente como atribuição dos governadores de estados (COSTA; GROSSI, 2007). 

Em função do crescimento da violência urbana nos últimos anos, essa concepção vem se 

modificando (CARVALHO; SILVA, 2011). Diante deste cenário, as pessoas passaram a 

exigir maiores investimentos em segurança pública, reformas nas estruturas das polícias e 

implantação de políticas públicas mais eficientes (BARROSO, 2017; COSTA; GROSSI, 

2007). 

Destarte, a temática da segurança pública tem despertado atenção no cenário 

político brasileiro nos últimos dez anos, caracterizando-se como um objeto mais amplo e não 

exclusivo das agendas corporativas de organizações policiais estaduais (SANTOS; GONTIJO; 

AMARAL, 2015), sendo, portanto, no âmbito do processo de constituição da política de 

segurança pública desenvolvidos os mecanismos de enfrentamento da violência e da 

criminalidade que aflige o meio social (CARVALHO; SILVA, 2011). 
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Nessa conjuntura, a segurança pública tem se constituído como um problema 

recorrente no campo político, haja vista que a criminalidade e a violência são resultados do 

conflito de interesses na vida social; representam custos diretos e indiretos que excedem os 

limites da esfera privada e individual; e, por conseguinte, influenciam os investimentos 

econômicos, gastos com saúde pública, educação, assistência social, geração de renda, 

arrecadação de impostos e os processos eleitorais em si mesmos (BLAU; BLAU, 1982; 

SANTOS; GONTIJO; AMARAL, 2015; SOARES, 2007; SAPORI, 2007). Portanto, na 

definição dos objetivos de política pública, é imprescindível que o Governo tenha uma 

medida da valorização da segurança pela sociedade, o que proporciona ao planejador (gestor 

público) estabelecer uma hierarquia entre os diferentes setores sujeitos à atuação do Estado 

(RONDON; ANDRADE, 2005). 

Observa-se, portanto, que o combate à criminalidade constitui uma incumbência 

estruturante do Estado na sociedade moderna (PERRENOUD, 2007; ZACKSESKI; GOMES, 

2016), tendo em vista que além de prover saúde e educação, bem como outros serviços que 

assegurem o bem-estar social, deve o Estado zelar pela manutenção do patrimônio dos 

cidadãos e de suas respectivas integridades físicas (SAPORI, 2007).  

Destarte, pode-se considerar a segurança pública como uma demanda social que 

carece de estruturas estatais e demais organizações da sociedade para que possa ser 

desempenhada. Às instituições ou órgãos estatais, encarregados de adotar ações voltadas para 

garantir a segurança da sociedade, designa-se sistema de segurança pública, tendo como eixo 

político estratégico a política de segurança pública, ou seja, o conjunto de ações projetadas em 

planos e programas e implementados como forma de assegurar a segurança individual e 

coletiva (CARVALHO; SILVA, 2011; ZACKSESKI; GOMES, 2016). 

Ainda assim, os governos federais, quando não relutantes, têm enfrentado 

dificuldades para expandir seu ofício na área da segurança pública. Desse modo, mesmo 

funções prioritárias, como a centralização de dados e informações associadas à criminalidade, 

têm se mostrado insatisfatórias. Ressalta-se ainda que, no Brasil, por problemas de controle 

das operações policiais, têm sido raras as iniciativas de cooperação entre órgãos e agências 

federais, estaduais e municipais, assim como entre estados e municípios (COSTA; GROSSI, 

2007). 

Acrescenta-se a isso a ausência de investimento financeiro nas instituições de 

segurança pública, tanto em relação ao pessoal quanto aos meios para efetivar o seu trabalho. 

Em decorrência, baixos salários, condições precárias, falta de recursos materiais e armamento 
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defasado são pautas frequentes entre os agentes públicos. Portanto, a ação destes carece de 

agilidade, de efetividade e de continuidade para se configurar como órgãos que trazem, 

realmente, o amparo aos cidadãos e a garantia da ordem pública (BARROSO, 2017). 

Diante disso, Paixão (1988) aponta que a segurança pública não deve ser 

entendida apenas como atribuição e/ou consequência da ação de instituições públicas que se 

utilizam de mecanismos de controle social alicerçados no uso legal da força. Isto é, a 

formulação e a implementação de políticas direcionadas para o controle da ordem e a 

prevenção da violência são substancialmente mais complexas, tendo em vista que a ordem 

interna oportuniza a vida coletiva e, concomitantemente, assegura os direitos civis dos 

indivíduos que compõem a coletividade (SANTOS; GONTIJO; AMARAL, 2015). 

Com relação aos aspectos regulatórios, a responsabilidade da segurança pública 

no Brasil está definida na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, o qual menciona 

que: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: (i) – polícia federal; (ii) – polícia rodoviária federal; (iii) – polícia 

ferroviária federal; (iv) – polícias civis; (v) – polícias militares e corpo de bombeiros 

militares. Outro ponto de destaque estabelecido na constituição, também em seu artigo 144, é 

a garantia da eficiência das atividades de cada órgão responsável pela segurança pública, 

assim como disciplinar e organizar os diversos órgãos (BRASIL, 1988). 

Porém, embora a Constituição Federal de 1988 instaure a segurança no rol de 

direitos dos cidadãos brasileiros, tal política não é considerada constitucionalmente como 

integrada ao sistema de proteção social e não existem leis constitucionais de vinculação 

orçamentária que asseverem um molde mínimo de gastos ou investimentos no setor, nem 

mesmo uma diretriz básica de aplicação dos recursos (SANTOS; GONTIJO; AMARAL, 

2015). 

Nesta perspectiva, Perrenoud (2007) alerta que o combate à criminalidade e à 

violência demanda a ação eficaz de todos os órgãos, pois cada órgão possui sua parcela de 

atribuição, não havendo um mais importante, e o desequilíbrio de um afeta demasiadamente a 

performance dos demais. Logo, a diminuição da violência ou da criminalidade, 

impreterivelmente, é resultado da ação coletiva de todos os órgãos, sendo incongruente 

conferir sucesso a um setor isoladamente (PERRENOUD, 2007; RONDON; ANDRADE, 

2003). 
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2.1.1 Gastos com segurança pública 

Assim como nos demais temas essenciais da segurança pública no país, há uma 

carência de dados e estudos específicos que estimem o custo do crime e da violência 

(ROLIM, 2007). Nesta perspectiva, Pinho (2014) e Soares (2007) argumentam que a ausência 

de dados disponíveis sobre a criminalidade urbana ou da confiabilidade dos existentes 

prejudica o levantamento do diagnóstico e do mapeamento do crime.  

Apesar da ausência de dados, verifica-se que as ações desenvolvidas pela 

segurança pública gera custos, os quais podem ser divididos em três grupos: (i) os custos dos 

fatores referentes à função de produção do crime, ou seja, custos para os criminosos dos 

recursos utilizados e decorrentes das ações criminais, além dos recursos públicos e privados 

para a prevenção ao crime, incluindo custos judiciais e do sistema penitenciário; (ii) os custos 

das vítimas e; (iii) os custos das externalidades sociais, relacionados à diminuição das taxas de 

investimento, poupança e acumulação de capital e ao aumento das taxas de desemprego 

(BOURGUIGNON; MORRISON, 2002; SILVA, 2015). 

Nesse contexto, cabe destacar que a violência produz perdas significativas para o 

conjunto do país, reduzindo o desenvolvimento econômico e afetando diretamente diferentes 

indicadores sociais. Tais prejuízos podem ser observados na redução da expectativa de vida, 

no montante de gastos com saúde, na sensação generalizada de insegurança ou em outros 

aspectos do bem-estar individual (RONDON; ANDRADE, 2003). 

De acordo com levantamento feito por Costa e Grossi (2007), em 2005, os gastos 

com segurança pública (R$ 3 bilhões) superaram as despesas com desporto e lazer (R$ 0,4 

bilhão), cultura (R$ 0,5 bilhão), habitação (R$ 0,6 bilhão) e gestão ambiental (R$ 2 bilhões), 

alcançando o mesmo patamar dos dispêndios com ciência e tecnologia (R$ 3,3 bilhões) e 

organização agrária (R$ 3,3 bilhões). 

Em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

constatou-se que no ano de 2007 foram gastos R$ 26 milhões na implantação e modernização 

de estruturas físicas de unidades de segurança pública; e outros R$ 162 milhões no 

reaparelhamento das instituições de segurança pública. Além disso, os dados do estudo 

apontam também para maior ação do poder público na prevenção à violência e divulga que os 

gastos no setor, pelo menos aqueles provenientes de recursos transferidos pela União, 

permanecem sendo destinados prioritariamente ao aparelhamento dos órgãos, financiando 

ações de repressão e policiamento ostensivo, sinalizando que uma parcela dos estados ainda 

não instituiu reformas burocráticas ou políticas vislumbrando outras possibilidades e 
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alternativas para a aplicação de recursos e investimentos (SANTOS; GONTIJO; AMARAL, 

2015). 

Baseando-se em dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2015), os 

gastos realizados com a segurança pública são subdivididos em três categorias: (i) 

Policiamento; (ii) Defesa Civil; e (iii) Informação e Inteligência. De acordo com os dados 

levantados, entre os anos de 2010 a 2014 os gastos com segurança pública cresceram em 

aproximadamente 164%. Entretanto, não significa dizer que foram suficientes para reduzir a 

criminalidade, tendo em vista que nesse período, a mesma aumentou em aproximadamente 

184%, observando-se, portanto, que mesmo aumentando-se os gastos com segurança, os 

índices de criminalidade cresceram proporcionalmente (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2015). 

Além disso, verifica-se que os bancos, o comércio, as empresas de transporte e os 

cidadãos gastam somas exorbitantes com investimentos em segurança, como em vigilantes, 

equipamentos de segurança e planos de seguro, por exemplo (RESENDE; ANDRADE, 2011; 

SANTOS; KASSOUF, 2008). No entanto, o resultado desses investimentos é duvidoso: 

agravamento da delinquência e da criminalidade. Destarte, a restauração da autoridade do 

Estado possibilitaria amenizar a realidade e a psicose de insegurança, o que deslocaria, 

progressivamente, os gastos com segurança para investimentos produtivos (CHESNAIS, 

1999).  

Nesse processo, a gestão da política de segurança pública, como suporte para 

enfrentamento da violência e da criminalidade, reflete um desafio tanto para o Estado quanto 

para a sociedade (CARVALHO; SILVA, 2011). Perante a ineficiência de um aparelho de 

segurança pública despreparado para os desafios da complexa violência urbana, como uma 

alternativa para enfrentamento de tais problemas sociais, a sociedade reagiu do modo 

possível, fazendo prosperar a indústria de segurança privada (CERQUEIRA, 2014), a qual 

será discutida na seção a seguir. 

 

2.2 Segurança privada 

Desde o final dos anos 1970 e, principalmente, no início dos anos 1990, tornou-se 

cada vez mais perceptível a existência dos serviços particulares de segurança e vigilância no 

Brasil (CUBAS, 2017; ZANETIC, 2013). A partir dos anos 1960, esse mesmo evento pode 

ser observado em outros países, como Canadá, Inglaterra e, especialmente, nos Estados 
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Unidos, no qual, em 1975, a segurança privada já ultrapassava os números da polícia pública 

(SHEARING; STENNING, 1983; BAYLEY; SHEARING, 1996). 

Ainda que a escassez de estudos empíricos dificulte entender com exatidão suas 

características e as diferenças entre países no tocante à amplitude da segurança privada, 

verifica-se que o fenômeno da expansão mais recente desses serviços, a partir de meados do 

século XX, aparenta estar associado, em grande proporção, com o mesmo conjunto de fatores 

que têm propiciado alterações significativas no policiamento público em diversos países do 

mundo (ZANETIC, 2009). 

Tanto no cenário nacional quanto no internacional, a expansão da segurança 

privada parece ter surgido entrelaçada ao mesmo cenário em que se dá o aumento do crime, 

da violência e da sensação de insegurança. Além disso, também é caracterizado por outros 

fatores que teriam concebido o incentivo econômico e o espaço legal para esse tipo de 

policiamento corporativo, tal como o contexto de transformação da paisagem urbana no 

período. Dentre as principais particularidades, cabe destacar a proliferação dos chamados 

espaços semipúblicos (como shopping centers, cinemas, universidades, escolas, hospitais, 

restaurantes, bares, museus, parques, estádios de futebol, espaços para shows e para eventos 

culturais diversos), dos edifícios empresariais e edifícios de instituições públicas; além de 

outras questões específicas, como a pressão das companhias de seguros sobre sua clientela 

para a contratação de serviços específicos de segurança e  de proteção (BAYLEY; 

SHEARING, 2001; OCQUETEAU, 1997; ZANETIC, 2009; 2013). 

O modelo regulatório específico dos serviços de segurança, na maioria dos países, 

é dirigido de forma direta pelos governos, sendo coordenado por algum órgão ou 

departamento da burocracia executiva. Normalmente, este órgão é um setor específico da área 

da Justiça ou Segurança do país, ou ainda o Ministério do Interior. Nos múltiplos cenários 

identificados e expostos na literatura, além do registro das firmas (licenciamento das empresas 

de segurança e dos funcionários) e das atividades de controle, monitoramento e fiscalização 

das empresas e de seus trabalhadores, o órgão regulador geralmente é responsável pela 

regulação e controle de um conjunto de fatores que constituem a atividade, como a 

normatização das características pertinentes à educação e treinamento, ao uniforme e 

identificação visual e ao uso de armas de fogo (ZANETIC, 2009). 

No Brasil, o setor de segurança privada teve seu surgimento na década de 1960, 

quando a elevação do número de assaltos a instituições financeiras instigou uma maior busca 

pela proteção de patrimônios e pessoas, além da realização de transporte de valores, naquele 
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período atribuídos aos movimentos de oposição política à ditadura militar (CUBAS, 2017). 

Diante da necessidade de aumentar a segurança dessas agências, o governo federal instituiu o 

Decreto Lei nº 1.034/1969, sendo o marco inicial na legislação brasileira pertinente a 

regulamentação da atividade de segurança privada, tornando obrigatória a contratação ou 

formação de segurança privada pelas instituições financeiras brasileiras, que incluem os 

bancos, as caixas econômicas, suas agências e postos de atendimento (ARAÚJO, 2017; 

BRASIL, 1983; SILVA, 2016). 

Além das instituições financeiras, a segurança privada passou a ser demandada 

por outros tipos de instituições e até por pessoas físicas, que em decorrência do aumento da 

criminalidade e à consequente sensação de insegurança, buscaram meios particulares de 

prevenção, como a contratação de serviços de segurança privada e implementação de 

equipamentos de segurança (AMARAL, 2010; ARAÚJO, 2017; MOREIRA, 2013; PAIVA; 

TORRES; LUZ, 2014; ZANETIC, 2005). 

Porém, a segurança privada tornou-se regularizada somente duas décadas depois, 

a partir da implantação da Lei nº 7.102 de 20 de junho de 1983, que teve por objetivo dar 

auxílio a empresas prestadoras de serviços de segurança a partir da instituição de normas de 

constituição e funcionamento das empresas particulares atuantes nesse setor (ZANETIC, 

2009).  

A referida lei foi atualizada pelas Leis nos 8.863/1994 e 9.017/1995, sendo que 

esta última certifica o Departamento de Polícia Federal (DPF) como o único órgão 

responsável pela fiscalização dos serviços privados de segurança e determina a cobrança de 

taxas pelos serviços prestados por esse departamento, tais como: serviços de vistorias, 

renovação e emissão de certificados, autorização para a compra de equipamentos, expedição 

de alvarás, entre outros (CUBAS, 2017). Destacam-se ainda os Decretos nos 89.056/83 e 

1.592/95 e as Portarias nos 992/95, 1.129/95, 029/99, que atribuíram novos requisitos ao setor 

de segurança privada no Brasil (COELHO, 2011; LOPES, 2007). 

Em 28 de agosto de 2006, o DPF publica a Portaria nº 387/2006, que altera as 

normas aplicadas sobre a segurança privada (CUBAS, 2017). De acordo com Ricardo (2006) 

essa portaria é inovadora, tendo em vista que tem como objetivo consolidar a legislação sobre 

o setor, contemplando aspectos referentes aos conceitos dos serviços, penalidades, definição 

dos vigilantes e requisitos peculiares para cada uma das modalidades de atividade, currículos 

para os cursos de formação profissional, além de definir princípios e valores para a atividade 

da segurança privada.  
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Outra importante alteração foi introduzida pela Portaria nº 515/2007, que 

compreende novas especificações, como o currículo mínimo para os instrutores dos cursos de 

formação, bem como o armamento autorizado, conforme o tipo de atividade realizada, 

trazendo, portanto, alterações relativas a atuação dos vigilantes – principal profissional do 

setor (CUBAS, 2017). 

É incontestável a relevância da Lei nº 7.102/83, tendo em vista a sua contribuição 

para a regulação e funcionamento do setor, porém com o passar dos anos, em decorrência das 

mudanças ocorridas na sociedade, carece de atualizações. Algumas alterações já foram 

introduzidas, as quais foram expostas na discussão anterior. Entretanto, a maior parte das 

atualizações de que o país carece hoje estão concentradas no Projeto de Lei nº 4.238, de 2012, 

cujo Substitutivo institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições 

Financeiras, sendo aprovado em 16 de setembro de 2015 pela Comissão Especial da 

Segurança Privada, criada pela Câmara dos Deputados no ano de 2014 (FENAVIST, 2016). 

A segurança privada atua, portanto, como subsidiária e complementar à segurança 

pública estadual e federal, e suas atividades são reguladas, autorizadas e fiscalizadas pela 

Polícia Federal (COELHO, 2011; LOPES, 2007), estando embasadas em ordenamento 

jurídico que define os segmentos aptos a exercerem a atividade de segurança privada 

(ZANETIC, 2009). 

Diante dessa discussão, a Figura 1 apresenta uma síntese do marco regulatório da 

segurança privada no Brasil, apontando o seu processo evolutivo e as principais mudanças 

ocorridas. 
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Figura 1 – Linha do tempo do marco regulatório e da evolução da segurança privada no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em revisão bibliográfica (2019). 

 

 Conforme pode ser observado, o marco regulatório da segurança privada no país 

se deu pela criação do Decreto Lei nº 1.034/1969, porém somente em 1983, com a criação da 

Lei nº 7.102, efetivamente foram estabelecidas as normas para o funcionamento das empresas 

deste setor. Destaca-se ainda que, tramita-se em curso o Projeto de Lei nº 4.238/2012, que 

institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. 

Entretanto, embora tenham se modificado consideravelmente, os serviços de 

segurança privada nunca deixaram de existir, e não há um consenso entre os especialistas 

sobre o refluxo observado entre o final do século XIX e meados do século XX. Apesar de as 

evidências empíricas serem limitadas, os dados indicam que, embora a segurança privada 

tenha se tornado mais importante a partir dos anos 1950 a nível mundial, certamente estava 

bem estabelecida durante as décadas da centralização das forças policiais (ZANETIC, 2013). 

 

2.2.1 Crescimento e expansão do setor de segurança privada 

A evolução das firmas de segurança privada, em termos de faturamento, 

quantidade, perfil e serviços oferecidos, tem sido facilitada por alterações essenciais na 

natureza das relações de propriedade. Nesse contexto, um fator crucial é a expansão da 

propriedade privada em massa, pois os clientes potenciais reconheceram as vantagens 

comerciais e estratégicas decorrentes destes custos (OCQUETEAU, 1997; SHEARING; 

STENNING, 1981; SILVA, 2015). Além disso, outros fatores são apontados, como o 

aumento da criminalidade (AMARAL, 2010; PAIVA; TORRES; LUZ, 2014; ZANETIC, 
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2005) e a sensação de insegurança (ARAÚJO et al., 2017; OCQUETEAU, 1997; PAIVA; 

TORRES; LUZ, 2014; ZANETIC, 2005). 

Assim, o que há de novo sobre a segurança privada moderna é a sua presença nos 

mais diversos ambientes e a extensão de suas atividades para espaços públicos e não apenas 

privados. Pelo menos em ambientes urbanos, observa-se a presença constante de serviços de 

segurança privada, como em condomínios residenciais, no ambiente de trabalho, no comércio 

e setor bancário, no transporte público, em estádio de esportes, universidades ou hospitais, 

dentre outros (SHEARING; STENNING, 1983). 

Apesar de os entraves para avaliar a dimensão desse setor, algumas pesquisas 

comprovaram que em boa parte dos países onde há dados disponíveis, o número de vigilantes 

privados ultrapassa o de segurança pública, conforme evidenciado nos seguintes países: 

Noruega, Suécia e Brasil (DIJK, 2008; PAIXÃO, 1991; WAARD, 1999; ZANETIC, 2013; 

ZEDNER, 2003). Em recente pesquisa, Dadelo et al. (2014) verificaram que nos Estados 

Unidos a diferença é ainda maior, sendo o número de vigilantes privados superior ao dobro do 

número dos profissionais de segurança pública. 

No Brasil, observa-se que a segurança privada constitui um setor em franca 

evolução e rápido processo de profissionalização, estando cada vez mais presente nos 

múltiplos cenários das cidades do país (ZANETIC, 2009). O setor cresceu significativamente, 

em termos de tamanho e lucratividade (WAARD, 1999), alcançando e ultrapassando, de 

forma rápida, o conjunto de forças policiais estaduais e federais (ZANETIC, 2009).  

 Apesar das dificuldades de acesso a informações relativas ao setor, os números 

disponíveis indicam que os serviços privados de segurança exibem um movimento de 

expansão a partir dos anos 1980, passam por um período de retração em meados dos anos 

2000 e iniciam nova ampliação em 2007 (CUBAS, 2005; 2017). 

Os números também demonstram que o setor, ao contrário da impressão deixada 

pela literatura nacional de que a busca pela segurança privada está centralizada nos 

condomínios e nas grandes residências (CALDEIRA, 2000; KOWARICK, 2002), tem sua 

demanda disseminada em diversos setores da sociedade, sendo os principais contratantes dos 

serviços de segurança privada o setor público, os bancos, as indústrias e o setor de serviços 

(FENAVIST, 2014; ZANETIC, 2009). O Gráfico 1 apresenta a evolução dos últimos anos e o 

atual panorama do número de empresas regularizadas que atuam no setor de segurança 

privada no país. 
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Gráfico 1 – Evolução das empresas de segurança privada no Brasil 

 
Fonte: FENAVIST (2016). 

 

Conforme observado no Gráfico 1, ao avaliar o crescimento do número de 

empresas no período de 2012 a 2016, nota-se uma expansão de cerca de 12,2%. No entanto, 

quando comparado com o ano anterior, o número de empresas no setor de segurança privada 

em 2016 registrou queda de 0,8% (FENAVIST, 2016). Entretanto, de acordo com 

levantamento anterior, realizado pela Fenavist (2014), entre o período de 2004 a 2013, o 

número de empresas no setor passou de 1.420 para 2.392, representando um crescimento de 

mais de 68%. Portanto, verifica-se que é um setor com expressivo crescimento. 

Com relação ao número de vigilantes, principal profissional do setor de segurança 

privada, estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2009, 

aponta que entre 1997 e 2007 o número de trabalhadores lotados no sistema de segurança no 

país aumentou em 46,4% (CUBAS, 2017). De acordo com Fenavist (2014), entre o período de 

2004 a 2013, o número de vigilantes no setor teve um aumento de quase 60%, saindo de 400 

mil para, aproximadamente, 625 mil em 2013. Entretanto, no período de 2012 a 2014 o 

crescimento do número de trabalhadores foi de apenas 3,7%, pois, com a crise econômica 

instalada, os anos 2015 e 2016 tiveram uma queda significativa (FENAVIST, 2016). 

Verifica-se, portanto, que nos últimos anos o setor de segurança privada se 

expandiu no Brasil e no mundo, motivado, dentre outros fatores, pelo aumento do crime, 

sensação de insegurança e expansão da propriedade privada. Destarte, os serviços de 

segurança privada estão presentes no cotidiano das pessoas, seja em suas residências, no 

ambiente de trabalho ou em locais públicos. Diante disso, levante-se uma discussão sobre as 

características e os segmentos da segurança privada, tendo em vista a amplitude do seu campo 

de atuação, a qual será apresentada a seguir. 
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2.2.2 Características e segmentos da segurança privada 

O setor de segurança privada não é um grupo homogêneo e notoriamente 

estabelecido. Na realidade, é constituído por uma ampla variedade de trabalhadores 

independentes, por pequenas e grandes empresas concernentes à provisão de serviços e 

materiais de segurança, investigação, prevenção criminal, manutenção da ordem e paz social, 

consultoria técnica e design de segurança, entre outros (STEDEN; SARRE, 2007; 

MOREIRA, 2013). De forma complementar, Silva (2015) aponta que a segurança privada 

exerce atividades de prestação de serviços com o intuito de proteger o patrimônio tanto de 

pessoas físicas quanto jurídicas, sendo utilizada no âmbito organizacional por instituições 

financeiras, estabelecimentos comerciais, industriais, entidades sem fins lucrativos, órgãos e 

empresas públicas. 

Nesse contexto, Dijk (2008) discorre sobre a inexistência de definições 

conceituais internacionais de segurança privada. Assim, diversos autores utilizam definições 

distintas em decorrência da inclusão ou exclusão de determinados segmentos da segurança 

privada (STEDEN; SARRE, 2007). Mesmo diante dos obstáculos, alguns estudiosos têm se 

esforçado na tentativa de definir a segurança privada (OCQUETEAU, 1997; SILVA, 2015; 

SHAPLAND, 1999; WAARD, 1999; ZEDNER, 2009). Apesar de não haver um consenso, é 

possível observar que as distintas definições tendem a fazer menção aos seus serviços e 

funções, à distinção entre a categoria de segurança privada que presta serviços a terceiros e a 

que desenvolve funções para seu próprio proveito, à sua ligação contratual e orientação para o 

lucro (MOREIRA, 2013). 

De acordo com Shearing e Stenning (1983) três características da segurança 

privada revelam sua natureza essencial: (i) caráter não especializado – destacando-se que o 

sistema de justiça criminal é dividido em muitas divisões especializadas e emprega pessoas 

em papéis distintos, como policiais, promotores, advogados de defesa, judiciário e oficiais de 

prisão; (ii) mandato definido pelo cliente – em que a segurança privada é considerada 

tipicamente uma forma de “policiamento com fins lucrativos”, isto é, o policiamento que é 

adaptado aos objetivos lucrativos e aos seus clientes corporativos; e (iii) caráter das sanções – 

destacando-se como principal prioridade das sanções disponíveis a capacidade das 

corporações de restringir o acesso à propriedade privada e de negar os recursos que esse 

acesso fornece (SHEARING; STENNING, 1983). 

De acordo com os clientes-alvo, a atividade da segurança privada torna-se muito 

abrangente (MOREIRA, 2013). Assim, os serviços de segurança privada vão desde atividades 
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de vigilância e segurança patrimonial de estabelecimentos públicos e privados, segurança 

privada de pessoas físicas e instituições financeiras, transporte de valores e outras, 

desenvolvidas por empresas especializadas, equipamentos de vigilância e tecnologia 

informática até avançado armamento militar e pessoal de combate (CUBAS, 2005; LOPES, 

2007; WAARD, 1999). 

Diante disso, cabe destacar que atualmente os serviços de segurança privada 

encontram-se presentes em vários segmentos da sociedade, tais como: (i) setor comercial – 

centros comerciais, grandes lojas e supermercados (ii) setor industrial; (iii) setor público e 

público-privado – ministérios, municípios, hospitais e museus; (iv) ensino – universidades e 

escolas; (v) instituições financeiras – bancos e companhias de seguros; (vi) setor das 

comunicações e transportes – metrópoles, portos e aeroportos; (vii) complexos residenciais e 

administrativos – edifícios de escritórios, edifícios de habitação e condomínios; e (viii) 

hotelaria – hotéis, motéis, bares e casas de show (BAYLEY; SHEARING, 2001; CUBAS, 

2005; FENAVIST, 2014; LOPES, 2007). 

Em determinados países, as atividades de segurança privada são executadas por 

pessoas físicas e por pessoas jurídicas. Entretanto, no Brasil, os serviços de segurança privada 

somente podem ser exercidos por pessoas jurídicas. Cabe ressaltar que são duas as formas de 

gerir esses serviços: o modo orgânico e o modo especializado (NUNES, 1996). A segurança 

orgânica diz respeito ao modelo de gestão em que as atividades de proteção patrimonial são 

exercidas pela própria organização, sendo a ela vedado, por Lei, ofertá-las a terceiros. A 

segurança especializada, por sua vez, refere-se àquelas organizações que, autorizadas por Lei, 

executam atividades restritas de segurança privada, vendendo seus serviços a outras 

organizações (BRASIL, 1995; COELHO, 2011). 

Zanetic (2009), pesquisador da área, caracteriza a segurança orgânica como 

empresas que, em vez de contratar serviços especializados das empresas de proteção, 

constituem o seu próprio organismo de segurança, atuando principalmente em bancos, 

organizações comerciais e industriais, condomínios residenciais e empresariais e shopping 

centers. Portanto, a segurança privada difere da segurança orgânica, já que esta existe quando 

empresas que exercem atividade econômica diversa da vigilância possuem um quadro 

funcional próprio para realização de atividades de segurança, sem que ocorra a terceirização 

dos serviços (CUBAS, 2005). 

Em seu estudo, Waard (1999) traz uma ampla definição das atividades abrangidas 

pelas empresas de segurança privada, apontando as seguintes: supervisão e proteção dos bens 
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móveis e imóveis; guarda de propriedade e vigilância na via pública; transporte de dinheiro e 

objetos de valor; proteção das pessoas; segurança interna, detetives internos e controle de 

acesso de lojas; participação em eventos; custódia de detidos ou prisioneiros; segurança de 

estacionamentos; segurança de shoppings; supervisão de condomínios e prédios de 

apartamento; serviços de mensageiros e correios; serviços de recepção e portaria; gestão de 

estações centrais de monitorização de alarmes; monitoramento closed-circuit television 

(CCTV); serviços de resposta às emergências; e controle de tráfego. 

No Brasil, de acordo com a Fenavist (2016), a segurança privada consiste em 

atividade de vigilância, segurança e defesa do patrimônio ou segurança física de pessoas, de 

forma armada ou desarmada, autorizada, controlada e fiscalizada pelo Ministério da Justiça, 

por intermédio da Polícia Federal. Destaca-se ainda que, atualmente, as atividades abrangidas 

pela Segurança Privada são: (i) Vigilância patrimonial; (ii) Transporte de valores; (iii) Escolta 

armada; (iv) Segurança pessoal; e (v) Curso de formação de vigilantes. A Figura 2 apresenta 

de forma sucinta as principais características de cada uma delas. 

 

Figura 2 – Categorias de atividades abrangidas pela segurança privada no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em FENAVIST (2016) e Zanetic (2009). 

 

Além desses segmentos definidos pela legislação, com a evolução da tecnologia e 

das dinâmicas sociais as possibilidades existentes de proteção foram rapidamente 

transformadas.  Com a inovação do mercado, novas áreas de atuação foram constituídas, 

surgindo uma infinidade de equipamentos de prevenção que se complementam a esses 

segmentos, como os artifícios da segurança eletrônica, blindagem e rastreamento de veículos 

(ZANETIC, 2005). 

Portanto, observa-se que as empresas de segurança podem atuar tanto na gestão de 

riscos, como na provisão de materiais de segurança e/ou mão de obra especializada, tendo 

como principais objetivos a prevenção de danos à integridade física e a redução de riscos de 
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perdas materiais, sejam eles patrimoniais ou imateriais (OCQUETEAU, 1997; WAARD, 

1999).  

Diante da amplitude em que se caracteriza a segurança privada, Zedner (2009) 

argumenta que sua natureza dispersa e demasiadamente diferenciada não deve ser motivo de 

surpresas, uma vez que esta é, por natureza, empreendedora e aproveita as oportunidades que 

surgem no mercado, oferecendo serviços desde os mais convencionais, como a vigilância e o 

transporte de dinheiro até os mais especializados, como a segurança aérea, testes de drogas e 

serviços de informações (JOHNSTON, 2006; MOREIRA, 2013). 

 Desta forma, observa-se que o campo de atuação da segurança privada é 

amplo, sendo encontrada nos mais diversos segmentos da sociedade. Além disso, verifica-se 

que a maior procura pelos serviços de segurança diz respeito à vigilância e defesa do 

patrimônio de pessoas físicas e jurídicas, demonstrando assim, que sua principal função 

consiste na prevenção ao crime, a qual será discutida a seguir. 

 

2.2.3 Segurança privada como medida de prevenção ao crime 

A prevenção ao crime é considerada como uma das principais funções da 

segurança privada (BAYLEY; SHEARING, 2001; CUSSON, 1994; WAKEFIELD, 2005; 

MOREIRA, 2013). Nesta perspectiva, Bayley e Shearing (2001) argumentam que o objetivo 

primário da segurança privada é de prevenir o crime, dando ênfase a desistência ao invés da 

penalidade, preocupando-se, portanto, mais com os resultados preventivos do que com a 

aplicação das leis. Tal prevenção é alcançada por meio de ações que alteram as características 

situacionais ou ambientais dos locais, de maneira que dificulte a prática do crime, aumente a 

sua probabilidade de detecção ou reduza as recompensas inerentes (CRAWFORD, 1998; 

CUSSON, 2007).  

Nesse contexto, destaca-se a Teoria da Prevenção Situacional do Crime (PSC) que 

parte da análise das circunstâncias que motivaram a ocorrência de determinado delito e, a fim 

de controlá-lo, inclui um esforço conjunto da sociedade e do governo por meio da alteração de 

fatores ambientais (BEATO FILHO, 1999). 

A Teoria da PSC foi desenvolvida na década de 1980 por Clarke e continua a 

evoluir em múltiplas perspectivas e teorias, tais como a oportunidade (CLARKE, 1983, 1995; 

FELSON; CLARKE, 1998), atividade de rotina (CLARKE; FELSON, 1993; COHEN; 

FELSON, 1979), escolha racional (CLARKE, 1983; CORNISH; CLARKE, 1987, 1989), 

ambiental (CORNISH; CLARKE, 1987) e teorias de padrões de crime (SPELMAN; ECK, 
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1989), as quais fornecem uma estrutura para desencorajar de forma proativa crimes e delitos 

(EXUM, 2009; HOLT; BLEVINS; KUHNS, 2008).  

De acordo com Clarke (1997), a prevenção situacional compreende as medidas 

para reduzir oportunidades que: (i) são direcionadas para formas específicas de crime, (ii) 

envolvem a gestão, design ou manipulação do ambiente de forma sistêmica e permanente 

possível, (iii) tornar o crime mais difícil e arriscado, ou menos gratificante e executável 

quando julgado por uma ampla gama de infratores.  

As técnicas de prevenção situacional, inicialmente, podiam ser classificadas em 

três grandes grupos, que estão inter-relacionados e que por vezes se sobrepõe: (i) atividades 

orientadas para aumentar o esforço ou dificuldade no cometimento do crime; (ii) atividades 

que procuram aumentar o risco de detecção do crime; e (iii) atividades direcionadas para 

reduzir as recompensas ou benefícios do crime (CLARKE, 1997). Conforme novos tipos de 

crimes foram surgindo, novas medidas da teoria da PSC foram criadas. Clarke e Homel 

(1997) incluíram um novo objetivo à teoria: (iv) remover desculpas para a prática de 

infrações. Já em 2003, uma nova alteração foi realizada, a fim de prevenir crimes ocasionados 

por impulsos: (5) reduzir provocações (CLARKE, 1992, 1997; CORNISH; CLARKE, 2003). 

O Quadro 1 apresenta de forma sucinta cada uma das técnicas. 

 

Quadro 1 – Técnicas de prevenção situacional do crime                                             

Técnicas  Descrição 

 
 

Aumentar os esforços 

Parte do pressuposto de que muitos delitos, são realizados por agentes oportunistas 

que, devido à facilidade encontrada, tomam a decisão de agir. Assim, envolvem a 

introdução de barreiras físicas ou obstáculos, com fechaduras, grades e materiais 

reforçados, de forma a dificultar o cometimento de crimes específicos. 
 
 

 

Aumentar o risco 

Parte do pressuposto que o infrator motivado necessita, além de um alvo atraente, 

de um local livre de guardiões. Consistem, portanto, na introdução de formas de 

vigilância e monitorização, como incluir o controle de entradas e saídas, vigilância, 
alarmes ou iluminação. 

 

 

 

Reduzir os benefícios 

do crime 

Parte do pressuposto que a decisão de infringir acontece quando os benefícios 

esperados pelo crime superam os riscos percebidos. Podem envolver, por exemplo, 

a substituição do dinheiro como meio de pagamento por fichas ou cartões, a 

identificação da propriedade nos objetos, o que facilita a sua recuperação e, 

dificulta a sua venda no “mercado negro”. 

 
 

Reduzir as provocações 

Partem do princípio de que alguns delitos são cometidos ou agravados devido a 

estímulos externos. A fim de reprimir tais incentivos, foram sugeridas cinco 

técnicas: reduzir frustrações e estresse; evitar disputas; reduzir a excitação 

emocional, reduzir pressão dos colegas; e desencorajar a imitação. 

 

Remover as desculpas 

Surgiram a partir do reconhecimento que os potenciais infratores fazem 

julgamentos sobre a moralidade de seu comportamento. As técnicas sugeridas para 

prevenção são: estabelecer regras; expor instruções; alertar a consciência; 

incentivar à obediência; e controlar drogas e álcool. 

Fonte: Adaptado de Clarke (1997). 
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Conforme pode ser observado, o principal objetivo das técnicas de PSC, descritas 

acima, é desencorajar a prática do crime, demonstrando assim que o seu foco de atuação está 

prevenção do crime e não a sua punição. Destarte, uma das principais contribuições da 

segurança privada consiste na diminuição do número de alvos interessantes e vulneráveis para 

os delinquentes potenciais. Com base na Teoria da PSC, estes cometerão menos delitos, pois 

terão menos oportunidades criminais e na ausência de alvos interessantes, a tendência é o 

desencorajamento e abandono da prática do crime (CUSSON, 1994). 

 

2.2.4 Segurança privada em complementaridade à segurança pública 

A percepção do Estado como o provedor central da segurança tem se tornado um 

desafio, especialmente, pelo crescente mercado de produtos e serviços de segurança 

(ZEDNER, 2009). Em alguns países, o segmento de segurança privada alcançou dimensões 

tão notáveis, que se coloca em pauta se os governos são realmente os provedores primários da 

segurança (BAYLEY; SHEARING, 2001; JONHSTON; 1999; MOREIRA, 2013). 

Destarte, as relações entre o Estado e a segurança privada passaram a ser cada vez 

mais desafiadoras. Alguns autores destacam que os traços que dividiam o que é público do 

que é privado se tornaram, paulatinamente, mais tênues (JOHNSTON, 1999; OCQUETEAU, 

1997; STENNING, 2000). Outros, por sua vez, apontam que demarcar o que é público e 

privado tornou-se, nos dias de hoje, complexo e/ou até mesmo improvável (JOHNSTON, 

1999; MOREIRA, 2013; SOUTH, 1988; STENNING, 2000; ZEDNER, 2009). 

Visando atender as demandas sociais, em meio a um cenário de violência e de 

insegurança, oportunizaram-se espaços para a instalação de serviços de segurança privada. 

Por consequência, empresas oferecendo segurança pessoal e patrimonial se validam e se 

constituem na sociedade com a finalidade de restaurar a sensação de segurança de quem está 

disposto a arcar com esses serviços. Assim, mesmo em meio à crise econômica atual, esse é 

um dos mercados que mais se desenvolve (BARROSO, 2017). 

Neste contexto, Cubas (2005) destaca que para os cidadãos, em um cenário de 

descrença nas instituições públicas e de incapacidade do Estado em assegurar os bens e a 

integridade física das pessoas, a adoção de uma lógica de mercado como alternativa às falhas 

do poder público aparenta ser a opção mais atraente e eficiente. 

Apesar da dificuldade em se delimitar todos os aspectos concernentes às forças 

públicas e privadas de segurança, dada pela própria dinâmica acelerada de transformações do 
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setor, o Quadro 2 apresenta uma caracterização sistemática entre os princípios de segurança 

pública e privada, em especial, as atribuições e funções por eles exercidas. 

  

Quadro 2 – Caracterização dos campos da segurança pública e privada 
Características/ 

funções/atribuições 

 

Segurança pública 
 

Segurança privada 

 
 

Características principais 

Vocacionada à manutenção da ordem 

pública, à prevenção, ao controle e à 
investigação do crime, e à apreensão de 

criminosos. 

Ênfase na prevenção do crime e na 

redução de perdas; orienta-se pela 
lógica do contrato privado e pelas 

orientações dadas pelo proprietário. 

 
 

Abordagem/ 

Foco de interesse 

Aborda uma gama mais ampla de 

frequência, ativos intangíveis, além de 

propriedade, a paz pública, o direito 

penal e da segurança rodoviária 

(focado no interesse de todos). 

 

Primariamente ocupada em proteger 

bens físicos, eletrônicos de criminoso e 

outras ameaças (focada no interesse 

específico do cliente). 

 

Foco da Vigilância 

Atividades de proteção da polícia são 

principalmente ameaça (orientada 

infrator). 

 

Vocacionados para a proteção e 

prevenção de perdas (propriedade). 

 

Responsabilidade/ 
Atribuições 

 

Responsáveis perante interesse público 
(órgãos de controle, ouvidorias, 

justiça). 

Responsáveis perante interesses 

privados (clientes, indústrias, 

acionistas, associações). 

 

 

Amparo legal 

 

 

Amparados com poderes coercivos. 

Nem os profissionais, nem os cidadãos 

possuem amparos equivalentes, seus 

poderes são fragmentados. 

Público-alvo Igualdade de serviços. Serviço seletivo. 

Regulação Fortemente regulado. Menos regulamentação. 

Fonte: Adaptado de Swanton (1993) e Zanetic (2013). 

  

 Pode-se perceber que, ainda que com importantes interseções, as atribuições de 

cada um dos segmentos possuem direcionamentos e formas de atuação distintas: enquanto a 

segurança privada é direcionada para os interesses privados do contratante, com caráter mais 

preventivo e centrado nos riscos inerentes aos objetos protegidos, as forças públicas 

direcionam-se para o interesse público, sendo responsáveis por atendimentos e pela apreensão 

de criminosos e se orienta pelo Sistema de Justiça Criminal. Entretanto, verifica-se que existe 

uma interação cotidiana entre elas, que se faz necessária pela prática de suas funções, o que 

pode torná-las suplementares (quando atuam em uma mesma área), complementares (quando 

atuam em áreas distintas), parceiras ou mesmo antagônicas (ZANETIC, 2012; 2013). 

Cabe ressaltar que as atividades de segurança privada possuem especificidades e 

atribuições que demandam mecanismos eficazes de regulamentação e controle, que quando 

efetivados, podem não apenas possibilitar que esse setor da atividade econômica coopere com 

a segurança pública, mas, sobretudo, impedir que se incorpore de forma indevida às estruturas 

do Estado, resultando em polícias e agentes privados ineficientes e livres para seguirem suas 

próprias regras (CUBAS, 2017). 
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Assim, de modo geral, a atuação da segurança privada é complementar à da 

segurança pública, pois, como quem detém o monopólio da violência é o Estado, essas 

empresas não têm possuem poderes coercitivos. Portanto, sua ação deve ser apenas a de 

averiguação da segurança de residências, empresas asseguradas e demais entidades 

contratantes, e, em caso de suspeita de invasão ou ameaça de patrimônio, contatar as 

autoridades públicas competentes com poder coercitivo e investigativo para, então, chegar ao 

suspeito e encaminhá-lo às instituições públicas de justiça social (BARRASO, 2017). 

 

2.2.5 Custo com segurança privada 

Não existem definições conceituais na literatura nacional e internacional para a 

terminologia custo com segurança privada. Entretanto, são encontrados os termos custo da 

violência, custo do crime e custo da criminalidade (CERQUEIRA, 2017; CERQUEIRA et al., 

2007; CERQUEIRA; SOARES, 2016; KAHN, 1999; RODRIGUES et al., 2009; RONDON; 

ANDRADE, 2003), que de forma geral, incluem dentro de seus componentes gastos relativos 

à segurança pública e segurança privada.  

Dentre as definições encontradas, destaca-se a de Rondon e Andrade (2003), que 

definem o termo custos da violência como todos os gastos diretos ou indiretos empregados 

com o intuito de diminuir ou combater os impactos causados pela criminalidade, como 

também aqueles gastos realizados com tudo aquilo que envolve as consequências das ações 

criminosas. 

Para compreender tal conceito, bem como a sua aplicação, se faz necessário uma 

breve contextualização dos impactos desse custo para a sociedade. Assim, inicia-se essa 

discussão argumentando-se acerca do custo da violência, tendo em vista que tanto para o país 

como individualmente, a segurança é um bem desejado por todos e cada vez mais escasso. 

Para garantir este bem, são executados, diariamente, dezenas de atos de precaução e 

adquiridos outros bens no mercado, tais como seguros, cães de guarda e equipamentos 

eletrônicos, além da contratação de um maior número de vigilantes, representando assim 

custos para a arcar com tais equipamentos e profissionais (KAHN, 1999).  

Nesse contexto, Chesnais (1999) argumenta que os únicos beneficiados com esse 

círculo vicioso ocasionado pela violência que se assola na sociedade são os lobbies da 

segurança, tais como as firmas de vigilância, as milícias privadas, as companhias de seguros, 

os esquadrões da morte, dentre outros. Cerqueira (2017) corrobora ao discorrer que, para além 

dos gastos financeiros arcados pelo Estado para lidar com o problema da criminalidade e 
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violência, o setor privado tem um dispêndio financeiro com seguros, com segurança privada e 

com equipamentos, na tentativa de minimizar os danos causados por esse mal que aflige a 

sociedade.  

Desta forma, o custo da violência tem sido distribuído pelo Estado (cuja fonte são 

os impostos pagos pela sociedade), pelas vítimas da violência e por aquelas empresas ou 

indivíduos que pretendem diminuir seus riscos de vitimização e, para tanto, contratam 

serviços privados de segurança (KAHN, 1999). 

Com base em estudos verifica-se que os custos do crime são significativamente 

altos, desde a década de 1990. Estimativas cautelosas apontam que tais custos chegaram a 5% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio de Janeiro em 1995; 3% do PIB do Estado 

de São Paulo em 1997 (KAHN, 1999) e 4,1% do PIB do município de Belo Horizonte em 

1999 (RONDON; ANDRADE, 2003). Prejuízos materiais, gastos públicos e privados na sua 

prevenção e combate são apenas alguns dos elementos que compõem os custos do crime para 

a sociedade. Há outros, não menos consideráveis, como a redução do estoque de capital 

humano, a redução na qualidade de vida, a redução na atividade turística e a perda de 

atratividade de novos investimentos produtivos e/ou a expulsão dos existentes (SANTOS; 

KASSOUF, 2008). 

Em algumas pesquisas (CERQUEIRA et al., 2007; RODRIGUES et al., 2009; 

CERQUEIRA; SOARES, 2016) foram estimados vários componentes dos custos da violência, 

quando os valores foram expressos não apenas em reais correntes, mas como proporção do 

PIB. Com base nos referidos trabalhos, Cerqueira (2017) atualizou o custo econômico da 

violência no Brasil, considerando o PIB de 2016. Segundo seus cálculos, o custo da violência 

no Brasil atinge 5,9% do PIB, o que corresponde a R$ 372 bilhões a cada ano.  

Ainda segundo o estudo acima descrito, os custos privados foram divididos em 

dois grupos: (i) custos intangíveis com homicídios, que corresponde a 2,5% do PIB e R$ 157 

bilhões; e (ii) gastos com segurança privada e seguros, correspondente a 1,5% do PIB e R$ 

105 bilhões, os quais, conjuntamente, totalizam 4,2% do PIB e R$ 261 bilhões. Já as despesas 

públicas representam 1,8% do PIB e R$ 111 bilhões (CERQUEIRA, 2017). Desta forma, 

verifica-se que os dispêndios com segurança privada já ultrapassam os gastos com segurança 

pública. 

Diante dessa discussão, é possível compreender a dimensão do custo com a 

segurança privada. A estimação de tal custo, justifica-se não apenas pela análise de seu 

resultado global, mas também pelo estudo de sua composição. É pertinente para a sociedade 
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conhecer quais são as principais formas de perda econômica que a violência lhe impõe. 

Dentre as distintas composições possíveis, cabe ressaltar a participação dos gastos públicos e 

privados designados a provisão da segurança (RONDON; ANDRADE, 2003). 

Para Kahn (1999), os custos da violência podem ser classificados em preventivos 

e curativos, diretos e indiretos, perdas materiais e perdas humanas, tangíveis e intangíveis, 

econômicos e financeiros, custos para a sociedade ou para o cidadão, de curto ou de longo 

prazo, perdas pelo que se gasta ou pelo que se deixa de ganhar e assim por diante. Portanto, 

existem diversas definições, tendo em vista a variedade de métodos para o seu cálculo e as 

diversas fontes utilizadas (KAHN, 1999). 

Rondon e Andrade (2003), por sua vez, dividem os custos da criminalidade (os 

quais associam-se a segurança privada) em duas grandes categorias: (i) custos exógenos, que 

são os gastos determinados diretamente pelos governantes e famílias, tais como despesas com 

segurança pública, segurança privada e seguros; e (ii) gastos endógenos, que são 

determinados pelo nível de criminalidade local, incluindo-se os dispêndios efetuados no 

sistema de saúde, as perdas de anos de vida saudável e o volume de bens roubados e furtados. 

Corroborando, Norren et al. (2011), afirma que o termo custo é utilizado de 

diversas maneiras, pois existem muitos tipos de custos, e estes são classificados de acordo 

com a necessidade da organização. Para Martins (2003) custos são gastos relativos a bem ou 

serviço utilizados na produção de outros bens ou serviços. Portanto, estão associados aos 

produtos ou serviços produzidos pela entidade que gerem futuros benefícios (BRUNI; FAMÁ, 

2009).  

Diante disso, considerando-se que os investimentos em segurança privada 

representam dispêndios para o Estado, companhias privadas e pessoas físicas, o custo com 

segurança privada pode ser entendido como aquele proveniente da contratação e utilização 

dos serviços privados de segurança, bem como dos materiais e dos equipamentos utilizados 

para a sua realização, com o objetivo de garantir a segurança e bem-estar individual e 

coletivo. Em específico, para as pessoas físicas, o custo com a segurança privada apresenta-se 

potencialmente na contratação de serviços de vigilância patrimonial, na instalação de 

equipamentos, tais como câmeras de segurança e cercas elétricas e em planos de seguro. 

Entretanto, os cidadãos podem também adotar outras medidas para se proteger, o que 

dependerá dos potenciais riscos sofridos e do poder aquisitivo possuído pelos mesmos, uma 

vez que, conforme já demonstrado, os dispêndios incorridos neste setor são significativamente 

altos (ARAÚJO et al., 2017; SILVA, 2015).  
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2.3 Contribuições empíricas 

Os custos com serviços privados de segurança têm crescido consideravelmente, 

apresentando altos valores tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Entretanto, 

mesmo diante dessa realidade, ainda é um assunto pouco estudado, sendo a maioria dos 

estudos nessa área, delimitados aos aspectos legais ou à ampliação da segurança privada 

(COSTA, 2013; MARAGNO; BORBA, 2014).  

Corroborando, Oliveira et al. (2014), em levantamento realizado nos principais 

eventos da área do Brasil e no Portal de Periódicos da CAPES, durante o período de 2003 a 

2014, chegaram à conclusão de que as pesquisas existentes que tratam especificamente sobre 

custos com segurança privada são escassas e as poucas disponíveis tratam o tema de uma 

maneira superficial, normalmente fazendo rápidas menções sobre a temática e não 

apresentando nenhum aprofundamento a respeito desses custos.  

Posteriormente, no período de 2014 a 2017, foram identificadas cinco pesquisas 

que tratam diretamente sobre o tema custos com segurança privada no Brasil (ARAÚJO et al., 

2017; MARAGNO; BORBA, 2014; OLIVEIRA et al., 2015; FERREIRA FILHO et al., 2015; 

SILVA et al., 2016). Desta forma, observa-se que o interesse pela temática no país é recente. 

Maragno e Borba (2014) determinaram o custo com segurança privada das 30 

maiores instituições bancárias brasileiras, de 2008 a 2013, relacionando-o com a receita bruta 

e o lucro líquido, sendo observado que o custo com segurança privada, nas instituições 

bancárias brasileiras, é expressivo, apresentando em 2013 um aumento de 37,27% em relação 

a 2008.  

Oliveira et al. (2015) analisaram, em estudo de caso único, os custos com 

segurança privada em complexo turístico de praia do Estado do Ceará, verificando-se a 

inexistência de relação entre os custos com segurança privada do complexo turístico, os 

custos com segurança pública do Estado do Ceará e os níveis de criminalidade na Região 

Metropolitana de Fortaleza; não significando, porém, que os custos com segurança privada 

não são influenciados pelos índices de criminalidade e os custos com segurança pública. 

Ferreira Filho et al. (2015) evidenciaram, através da análise dos custos e 

resultados dos indicadores financeiros e não financeiros, do período de 2004 a 2013, da 

Companhia Energética do Ceará, que, quanto maior a aplicação de recursos em vigilância 

para o combate às perdas patrimoniais, maior será o retorno sobre os ativos da empresa. A 

evolução do Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), 
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porém, foi influenciada por outros indicadores além dos custos com segurança patrimonial, 

como receitas líquidas. 

Silva et al. (2016) analisaram as empresas do setor salineiro do Estado do Rio 

Grande do Norte, no período de 2004 a 2014, e observaram, a partir da análise estatística de 

correlação, que o comportamento dos custos com segurança privada influencia na variação do 

comportamento dos índices de rentabilidade (ROA, EBITDA), tal como que os gastos 

públicos com segurança influenciam na variação do comportamento dos custos com 

segurança privada. Evidenciou-se também que os modelos de segurança adotados pelas 

empresas, que incluem segurança privada e orgânica, exercem influência na tomada de 

decisões a respeito da quantidade de custos com segurança privada a serem reservados. 

Araújo et al. (2017) buscaram investigar a relação entre custos com segurança 

privada e ataques a bancos no Brasil, considerando o horizonte temporal de 2011 a 2015. Os 

resultados indicaram que os arrombamentos a bancos no Brasil seguiram crescentes até 2014, 

mas em 2015 sofreram uma redução de 59%, enquanto os assaltos cresceram até 2013, caíram 

em 2014, mas voltaram a crescer em 2015. No que se refere aos custos com segurança privada 

nas instituições bancárias, constatou-se uma queda em 2012; porém, nos anos seguintes, esses 

custos seguiram crescentes. A correlação de Pearson não demonstrou relação significativa 

entre os custos com segurança privada e ataques a bancos no Brasil. Desse modo, não se pode 

afirmar que os custos com segurança privada das instituições bancárias estão associados, 

estatisticamente, nem com os assaltos nem com os arrombamentos a bancos no Brasil.  

Além disso, os estudos nacionais relacionados à segurança pública também são 

escassos, devido à ausência e a dificuldade de dados que possam mensurar com confiabilidade 

os investimentos realizados pelo setor. Entretanto, alguns estudiosos têm se esforçado para 

investigar a problemática em questão (CERQUEIRA et al., 2007; KAHN, 1999; RONDON; 

ANDRADE, 2003). 

Kahn (1999) buscou avaliar os custos da violência tomando como base o Estado 

de São Paulo, onde a questão da criminalidade apresenta-se de maneira aguda. Os resultados 

indicam que o custo da violência até agora tem sido distribuído pelo Estado (cuja fonte são os 

impostos pagos pela sociedade), pelas vítimas da violência e por aquelas empresas ou 

indivíduos que pretendem diminuir seus riscos de vitimização. 

Rondon e Andrade (2003) estudaram os custos da criminalidade para inferir a 

magnitude dos prejuízos impostos pela violência no Município de Belo Horizonte no ano de 

1999.  Foram contabilizadas as seguintes categorias de custos: custos com as vidas perdidas, 
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custos com tratamento de saúde, custos de segurança pública e privada, gastos privados com 

seguro e as perdas diretas (furtos e roubos). Os resultados mostram que a violência impõe 

uma perda de aproximadamente R$835.000.000 à capital mineira. Esse montante equivale a 

4,1% do PIB municipal do ano em análise. 

Cerqueira et al. (2007) analisam os custos e consequências da violência no Brasil. 

Com os resultados, estima-se que em 2004, o custo da violência no Brasil foi de R$ 92,2 

bilhões, o que representou 5,09% do PIB, ou um valor per capita de R$ 519,40. Deste total, 

R$ 28,7 bilhões corresponderam a despesas efetuadas pelo setor público e R$ 60,3 bilhões 

foram associados aos custos tangíveis e intangíveis arcados pelo setor privado. 

Destaca-se ainda que não foram encontradas evidências empíricas no âmbito 

nacional e internacional que abordam a relação entre custos com segurança privada e gastos 

com segurança pública sob a percepção dos cidadãos. Nas poucas pesquisas existentes, 

destacam-se estudos estrangeiros que buscaram analisar a percepção dos cidadãos face a 

segurança privada e algumas de suas particularidades, tais como a atuação dos agentes de 

segurança privada e o nível de satisfação da população, motivações para o seu crescimento, 

sua relação com a criminalidade e a sua atuação em parceria com a segurança pública, 

destacando-se a pesquisa de Steden e Nalla (2010) realizada na Holanda, que tomou como 

base pesquisas preliminares realizadas anteriormente (NALLA; HERAUX, 2003; NALLA; 

LIM, 2003); e os estudos de Moreira (2013) e de Costa (2013), ambos realizados em Portugal. 

Steden e Nalla (2010) examinaram as atitudes dos cidadãos em relação à natureza 

do trabalho dos guardas de segurança, seu relacionamento com a polícia pública e seu nível de 

satisfação com os serviços policiais privados. As conclusões sugerem que, em geral, os 

cidadãos holandeses têm opiniões contraditórias sobre os guardas de segurança privados. No 

entanto, contrariamente ao que é frequentemente assumido sobre a imagem pública da 

segurança privada, os resultados também sugerem que os entrevistados tendem a não ver a 

natureza do trabalho dos guardas de segurança e seu profissionalismo de forma negativa. 

Moreira (2013) buscou perceber a satisfação dos cidadãos com os agentes de 

segurança privada, bem como, as suas percepções sobre: (i) o trabalho dos agentes de 

segurança privada; (ii) o profissionalismo e integridade dos agentes de segurança privada; (iii) 

a imagem dos agentes de segurança privada; (iv) os poderes dos agentes de segurança 

privada; (v) a relação entre os agentes de segurança privada e os agentes da polícia; (vi) a 

regulação do trabalho dos agentes de segurança privada. No geral, os resultados indicam que 
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os cidadãos que compõem a amostra expressam satisfação e uma percepção 

predominantemente positiva ou neutra em relação aos agentes de segurança privada. 

Em seu estudo Costa (2013) analisou as condições de trabalho e efeitos na saúde 

dos trabalhadores da segurança privada. Os constrangimentos identificados e, inerentes ao 

desempenho da atividade de vigilância, apontam para a necessidade de intervenção, nas 

condições de trabalho destes trabalhadores. Neste sentido, é necessária uma participação 

conjunta, de modo a que os responsáveis das empresas e os responsáveis pela vigilância da 

saúde destes trabalhadores possam desenvolver intervenções mais contextualizadas no real da 

atividade profissional destes trabalhadores. 

Desta forma, verifica-se que apesar do forte crescimento da segurança privada nas 

últimas décadas, pouco é conhecido acerca da percepção da população em relação ao setor 

(NALLA; HEREAUX, 2003). A presença em massa dos agentes de segurança privada, assim 

como a expansão do setor, é relativamente recente e esta evolução tem sido pouco explorada 

na sociedade moderna (STEDEN; NALLA, 2010) e, por conseguinte, não há investigações 

empíricas sobre a percepção dos cidadãos sobre o custo que este setor representa para a 

economia, especificamente no que tange às pessoas físicas. 

No Quadro 3 estão resumidos os estudos encontrados que, de alguma forma, 

relacionam os três constructos analisados: custos com segurança privada, gastos com 

segurança pública e a criminalidade. 

 

Quadro 3 – Resumo dos estudos empíricos sobre os constructos analisados                  Continua 
Autor / Ano Objetivo Resultados 

 

 

Kahn 

(1999) 

 

Avaliar os custos da violência 

tomando como base o Estado de 

São Paulo. 

O custo da violência até agora tem sido distribuído 

pelo Estado (cuja fonte são os impostos pagos pela 

sociedade), pelas vítimas da violência e por aquelas 

empresas ou indivíduos que pretendem diminuir seus 
riscos de vitimização. 

 

 

Rondon e 

Andrade 

(2003) 

 
 

Estudar os custos da criminalidade 
para inferir a magnitude dos 

prejuízos impostos pela violência 

em Belo Horizonte. 

Os resultados mostram que a violência impõe uma 

perda de aproximadamente R$835.000.000 à capital 

mineira, que corresponde as seguintes categorias de 

custos: custos com as vidas perdidas, custos com 

tratamento de saúde, custos de segurança pública e 

privada, gastos privados com seguro e as perdas diretas 

(furtos e roubos). 

 

 

Cerqueira et 

al. (2007) 

 
 

Analisar os custos e consequências 

da violência no Brasil. 

Estima-se que em 2004, o custo da violência no Brasil 

foi de R$ 92,2 bilhões, o que representou 5,09% do 

PIB. Deste total, R$ 28,7 bilhões corresponderam a 

despesas efetuadas pelo setor público e R$ 60,3 

bilhões foram arcados pelo setor privado. 

 
 

Steden e Nalla 

(2010) 

 
Examinar as atitudes dos cidadãos 

em relação à natureza do trabalho 

dos guardas de segurança. 

Contrariamente ao que é frequentemente assumido 
sobre a imagem pública da segurança privada, os 

resultados sugerem que os entrevistados tendem a não 

ver a natureza do trabalho dos guardas de segurança e 
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seu profissionalismo de forma negativa. 

 

Costa  

(2013) 

 

Analisar as condições de trabalho e 

efeitos na saúde dos trabalhadores 
da segurança privada. 

Os constrangimentos identificados e, inerentes ao 

desempenho da atividade de vigilância, apontam para a 

necessidade de intervenção, nas condições de trabalho 

destes trabalhadores. 

 

Moreira  

(2013) 

 

Perceber a satisfação dos cidadãos 

com os agentes de segurança 

privada. 

No geral, os resultados indicam que os cidadãos que 

compõem a amostra expressam satisfação e uma 

percepção predominantemente positiva ou neutra em 

relação aos agentes de segurança privada. 
 

Maragno e 

Borba 

(2014) 

 

Determinar o custo com segurança 

privada das 30 maiores instituições 

bancárias brasileiras. 

Observou-se que que o custo com segurança privada, 

nas instituições bancárias brasileiras, é expressivo, 

apresentando em 2013 um aumento de 37,27% em 

relação a 2008 

 

 
 

Oliveira et al. 

(2015) 

Investigar a influência exercida por 

menores custos com segurança 
pública e pelos índices de 

criminalidade nos custos com 

segurança privada em um complexo 

turístico de praia. 

 

Verificou-se a inexistência de relação entre os custos 

com segurança privada do complexo turístico, os 

custos com segurança pública do Estado do Ceará e os 

níveis de criminalidade na Região Metropolitana de 
Fortaleza. 

 

 

Ferreira et al. 

(2015) 

 

Investigar a relação entre o custo 

com segurança patrimonial e o 

desempenho organizacional da Cia. 

Energética do Ceará. 

Verificou-se que existe correlação negativa moderada 

entre à variável custo com segurança patrimonial e às 

variáveis ROA e DEC, positiva baixa com a variável 

EBITDA e negativa moderada com as variáveis FEC, 

IRV e ISC. 

 

 

Silva et al.  

(2016) 

Identificar a relação dos gastos com 

segurança pública, custos com 

segurança privada e índices de 

rentabilidade, comparando-se 

empresas salineiras. 

Concluiu-se que os gastos públicos com segurança 

influenciam a variação do comportamento dos custos 

com segurança privada e os custos com segurança 

privada influenciam a variação do comportamento dos 

índices de rentabilidade (ROA, EBITDA). 

 
 

Araújo et al. 

(2017) 

 
 

Investigar a relação entre custos 

com segurança privada e ataques a 

bancos no Brasil 

Os resultados não demonstraram relação significativa 
entre os custos com segurança privada e ataques a 

bancos no Brasil. Desse modo, não se pode afirmar 

que os custos com segurança privada das instituições 

bancárias estão associados, estatisticamente, nem com 

os assaltos nem com os arrombamentos a bancos no 

Brasil 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em revisão bibliográfica (2019).                                                                                                                      

 

Cabe ressaltar que embora tenham sido encontradas evidências empíricas 

nacionais sobre a temática custos com segurança privada, o presente estudo traz uma 

abordagem diferenciada, na medida em que busca investigar a percepção dos discentes sobre 

as variáveis que influenciam tais custos, uma vez que nos estudos encontrados as análises 

restringiram-se, de forma geral, ao desempenho empresarial.  

Espera-se, com o presente estudo, contribuir para o aprofundamento e avanço da 

discussão dessas questões, pois ao identificar a percepção dos cidadãos sobre a segurança 

privada e, em específico, os fatores determinantes do custo deste setor, são levantadas 

informações pertinentes ao Estado e à iniciativa privada, possibilitando que estes possam 

refletir sobre as medidas que devem ser tomadas para garantir o bem-estar e a segurança da 

população. 
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3 METODOLOGIA 

Esta seção tem como finalidade descrever os procedimentos metodológicos 

traçados a fim de alcançar os objetivos geral e específicos estabelecidos. Para tanto, descreve-

se a tipologia da pesquisa, a população e amostra, o instrumento de coleta de dados e os 

procedimentos utilizados para o tratamento e análise de dados. 

 

3.1 Tipologia de pesquisa 

O delineamento desta pesquisa foi realizado a partir do objetivo, dos 

procedimentos e da abordagem do problema. Ao investigar a percepção dos discentes de 

Ciências Contábeis das universidades públicas de Mossoró/RN sobre o custo a segurança 

privada e os fatores determinantes de seu custo, a pesquisa se enquadra como descritiva e 

exploratória quanto aos seus objetivos. De acordo com Raupp e Beuren (2003), a pesquisa é 

classificada como exploratória quando aborda uma temática pouco explorada e tem como 

objetivo aprofundar o conhecimento acerca de determinado assunto, como é o caso do tema 

custo com segurança privada. Estudos descritivos, por sua vez, visam a especificação de 

propriedades e características dos fenômenos analisados, ocorrendo a coleta de informações 

sobre as variáveis referentes a tais fenômenos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Quanto aos procedimentos, o estudo enquadra-se como levantamento do tipo 

survey transversal como forma de descrever o fenômeno, visto que visa apresentar a 

percepção dos discentes através de análise estatística de dados coletados por meio de 

aplicação de um questionário, de acordo com o que é proposto por Pinsonneault e Kraemer 

(1993), os quais caracterizam a survey como procedimento de pesquisa onde os dados são 

obtidos junto a uma população-alvo, geralmente por intermédio de questionários. Caracteriza-

se como transversal, por todos os dados terem sido recolhidos num único momento temporal. 

Análises explicativas em pesquisas de survey visam desenvolver proposições gerais sobre o 

comportamento humano (BABBIE, 2001).  

No que tange à abordagem do problema, caracteriza-se como quantitativa, ao 

passo que pesquisas quantitativas são aquelas que se caracterizam pelo emprego e 

quantificação na coleta e no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas 

(RICHARDSON et al., 2009). Para tanto, a análise foi realizada por meio dos seguintes testes 

estatísticos: estatística descritiva e análise fatorial exploratória. 
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3.2 População e amostra do estudo 

O universo da pesquisa corresponde aos discentes do curso de Ciências Contábeis 

das universidade públicas de Mossoró-RN, com matrícula ativa no semestre letivo 2019.1. 

Quanto à seleção da amostra, delimita-se aos discentes que já cursaram ou estão cursando a 

disciplina Contabilidade de Custos, tendo em vista a especificidade das questões que 

envolvem a temática em análise. Em Mossoró, existem duas universidades públicas – a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). De acordo com dados institucionais (matriz curricular dos referidos 

cursos), na UERN, a disciplina Contabilidade de Custos é ministrada no 5º período; já na 

UFERSA, esta disciplina é ministrada no 4º período. Sendo assim, a seleção final da amostra 

é composta por todos os dos discentes que estão cursando a partir do 4º período na UFERSA e 

a partir do 5º período na UERN e que se encontraram presentes em sala de aula no momento 

da aplicação do instrumento de pesquisa. A Tabela 1 apresenta a composição final da amostra. 

 

Tabela 1 – Composição da amostra do estudo 
Composição da amostra Frequência Porcentagem (%) 

 

Instituição de Ensino 

UERN 95 44,6 

UFERSA 118 55,4 

Total 213 100,0 

 

 

 

Período/semestre 

cursado 

4º período 20 9,4 

5º período 35 16,4 

6º período 49 23,0 

7º período 38 17,8 

8º período 30 14,1 

9º período 29 13,6 

10º período 12 5,6 

Total 213 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme observado, a amostra final foi composta por 213 discentes, sendo 118 

da UFERSA e 95 da UERN. Quanto à distribuição por período/semestre cursado, verifica-se 

que os menores grupos concentram-se no 4º e 10º períodos, o que pode ser justificado pelo 

fato de na UFERSA a disciplina Contabilidade de Custos ser ofertada no 4º semestre, ao 

passo que na UERN apenas no 5º; e pelo fato de apenas na UERN o curso ser ofertado em 10 

semestres. 

Ressalte-se que a seleção das IES públicas se deu pela facilidade de abordagem 

junto às instituições, tendo em vista que após contato com a coordenação dos referidos cursos, 

foi possível realizar a aplicação dos questionários. Quanto às Instituições de Ensino Superior 
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(IES) privadas, houve dificuldade no processo de abordagem, o que impossibilitou a aplicação 

do instrumento de pesquisa nas referidas instituições. 

De acordo com dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística [IBGE] (2014), Mossoró possui uma população estimada de 259.815 

pessoas, sendo considerada uma das cidades de médio porte no contexto brasileiro e depois da 

capital, Natal, a maior aglomeração urbana e populacional do estado do Rio Grande do Norte 

(SILVA; GRIGIO; PIMENTA, 2016). Em contraste, em 2017 ocupou a posição de 18ª cidade 

mais violenta do mundo, ficando inclusive à frente da capital, Natal, que ocupou a 33ª posição 

(INSTITUTO IGARAPÉ, 2018). Com o intenso crescimento urbano vivenciado nas últimas 

décadas, observam-se mudanças no modelo espacial da cidade, assim como nas relações 

sociais nela estabelecidas (SALLES; GRIGIO; SILVA, 2016). Desta forma, justifica-se a 

escolha do município dada a sua representatividade e pelas estatísticas do crime e da 

violência, apresentadas nas últimas décadas. 

 Destarte, foi utilizada a estratégia de amostra intencional, uma vez que o 

critério foi a acessibilidade e conveniência do pesquisador, uma vez que foi selecionado um 

grupo de indivíduos pela sua disponibilidade e conveniência no momento da investigação 

(HILL; HILL, 2000; MARÔCO, 2011). 

 

3.3 Coleta de dados 

A coleta de dados se deu através de dados primários, por meio de um questionário 

adaptado de Steden e Nalla (2010) e Moreira (2013), os quais buscaram em suas pesquisas 

obter a percepção de cidadãos face a segurança privada na Holanda e em Portugal, 

respectivamente. Adicionalmente, foi incluído um conjunto de questões para propiciar o 

alcance dos objetivos do presente estudo. Portanto, trata-se de uma coleta de dados por meio 

de fonte primária. 

O instrumento está estruturado em três blocos. O primeiro bloco é formado por 

questões sociodemográficas, buscando-se caracterizar o perfil dos discentes quanto aos 

seguintes aspectos: idade, gênero, estado civil, período que estão cursando, situação 

profissional, renda familiar, zona de residência e propriedade de habitação.  

O segundo bloco aborda questões com o intuito de verificar a percepção dos 

discentes sobre os agentes e equipamentos de segurança privada e de avaliar a percepção dos 

discentes quanto à utilização dos serviços de segurança privada como medida de combate ao 

crime, sob a ótica da Teoria da PSC. O Quadro 4 elenca o conjunto de variáveis para o 
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alcance dos objetivos acima mencionados, bem como a sua fundamentação. Ressalte-se que 

para avaliar estes itens, foi proposta uma escala likert de cinco pontos, a saber: 1) discordo 

totalmente; 2) discordo; 3) nem concordo nem discordo; 4) concordo; e 5) concordo 

totalmente.  

Além das variáveis expostas no Quadro 4, inicialmente indagou-se sobre: (i) a 

existência de agentes de segurança privada no local onde os discentes trabalham ou estudam, 

bem como em suas residências; (ii) força que mais tem crescido nos últimos anos (polícia ou 

segurança privada); (iii) frequência com que costumam ver agentes de segurança privada, bem 

como os locais específicos que os veem. O conjunto completo destas questões está disposto 

no Apêndice A. 

 

Quadro 4 – Variáveis sobre a segurança privada                                                              
Variáveis Fundamentação 

1. O trabalho dos agentes de segurança privada é complexo.  

 

Moreira (2013), 

Steden e Nalla 

(2010) 

2. Os agentes de segurança privada são bem treinados. 
3. A presença dos agentes de segurança privada proporciona segurança ao cidadão. 
4. Os agentes de segurança privada geralmente são prestativos e sensíveis com o público. 
5. Os cidadãos podem confiar nos agentes de segurança privada para proteger suas vidas e 

os seus bens. 
6. A instalação de equipamentos de segurança privada em residências particulares 

(câmeras de segurança, cercas elétricas, centrais de monitorização de alarmes etc.), 

proporciona segurança ao cidadão. 

 

 

 

Barley e 

Shearing (2001), 

Clarke (1997), 

Cwawford 

(1998),  
Cusson (2007) 

7. A instalação de equipamentos de segurança privada em estabelecimentos públicos 

(câmeras de segurança, cercas elétricas, centrais de monitorização de alarmes etc.), 

proporciona segurança ao cidadão. 
8. A introdução de barreiras físicas ou obstáculos, como fechaduras, grades e materiais 

reforçados, dificulta o cometimento de crimes. 
9. A introdução de formas de vigilância e monitorização, como incluir o controle de 

entradas e saídas, vigilância, alarmes ou iluminação, dificulta a prática do crime. 
10. A substituição do dinheiro por cartões como meio de pagamento, dificulta o 

cometimento de crimes. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em revisão bibliográfica (2019). 

 

O terceiro bloco, por sua vez, busca averiguar os serviços mais utilizados pelos 

discentes no tocante à segurança privada; e por fim, identificar os fatores determinantes do 

custo com segurança privada sob a ótica dos discentes. Este último, por sua vez, foi alcançado 

por meio da análise fatorial exploratória, que será explicada na subseção de tratamento de 

dados. Desta forma, inicialmente recorreu-se à pesquisa bibliográfica para identificar e 

elencar as variáveis enunciadas pela literatura que sinalizam os determinantes do custo com 

segurança privada, expostas no Quadro 5. Para identificar tais fatores, fez-se necessário a 

utilização de uma escala likert de cinco pontos, atribuindo-se valor de um a cinco, a saber: 1) 

sem influência; 2) Pouca influência; 3) Razoável influência; 4) Influente; 5) Muito influente.  
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Quadro 5 – Variáveis sobre o custo com segurança privada                                          
 

V 
 

Item 
Fundamentação 

teórica 

 

1 

 

A ineficiência do Governo contribui para a expansão do setor de segurança 

privada. 

 

Bayley e Shearing 

(2001), Jonhston 

(1999),  

Stenning (2000),  

Coelho (2011), 
Maragno e Borba 

(2015) 

 

2 

 

A ausência de políticas públicas eficazes contribui para a expansão do setor de 

segurança privada. 

 
 

3 

A transformação da paisagem urbana, com a proliferação dos chamados 

espaços semipúblicos (shopping centers, universidades, restaurantes, bares, 

museus, parques etc.), dos edifícios empresariais e edifícios de instituições 

públicas contribui para a expansão do setor de segurança privada. 

Bayley e Shearing 

(2001), Ocqueteau 

(1997),  

Zanetic (2009, 2013) 

 

4 

Com o crescimento do crime, da violência e da sensação de insegurança 

generalizada o cidadão comum tem investido mais em serviços privados de 

segurança. 

 
 

Cubas (2005),  

Zanetic (2009)  

5 
Com o objetivo de reduzir os níveis de risco do crime o cidadão comum tem 

investido mais em serviços privados de segurança. 
 
 

6 

 

A ineficiência da polícia contribui para a expansão do setor de segurança 

privada, fazendo com que o próprio Governo invista em segurança privada. 

Barroso (2017),  

Cerqueira (2014),  

Rondon e Andrade 

(2003) 

 
7 

A forma como as corporações se desenvolveram e mudaram, no século XX, 
motivou uma maior procura de equipamento e serviços especializados de 

segurança. 

 

 

 

Zedner (2009) 

 

 

 
 

8 

Os produtos e serviços de segurança são vendidos não apenas como meios de 

proteção contra a ameaça, mas, também, para melhorar o bem-estar individual 

e social, o sucesso comercial e a confiança financeira, fazendo com haja uma 

expansão do setor de segurança privada. 
 

9 
A polícia não possui recursos inesgotáveis que permitam uma segurança 

personalizada, o que leva o cidadão comum a investir em segurança privada. 

 

Rodrigues (2011) 

 
 

10 

O crescimento do setor privado da segurança pode ser explicado pela difusão 

da “cultura de consumo”, pois as práticas, crenças e valores, associadas ao 

consumo, desempenham um papel preponderante na estruturação da vida 

econômica, social e cultural contemporânea. 

 

 

Loader (1999) 

 
 

11 

 

O crescimento e o desenvolvimento de grandes estabelecimentos de lazer, 

comerciais, industriais ou residenciais, que são abertos ao público, mas que são 

propriedade privada, contribuem para o crescimento da segurança privada. 

Shearing e Stenning 

(1983),  

South (1988),  
Stenning (2000) 

 

12 

O crescimento do setor privado da segurança resulta do aumento do tempo 

que as pessoas passam, no seu cotidiano, afastados da família e do seu círculo 

de amigos nos grandes centros em que predomina o anonimato. 

 

Cusson (1994) 

 

13 

As seguradoras exercem uma pressão sobre os seus clientes para que estes se 

protejam melhor e tomem medidas concretas de prevenção através da compra 

de produtos e serviços especializados de proteção e segurança. 

 

Cusson (1994),  

Rodrigues (2011) 

 

14 
A perda de atratividade de novos investimentos e/ou exclusão dos existentes 

por parte do comércio estimula investimentos em segurança privada. 
Santos e Kassouf 

(2008) 
 

15 
A redução na atividade turística em decorrência do crime estimula 

investimentos em segurança privada. 
 

Fenavist (2014), 

Silva (2015)  

16 
O êxodo rural e a expansão da propriedade privada contribuíram para a 

expansão da segurança privada. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em revisão de literatura (2019). 

  

O questionário foi aplicado através de abordagem direta junto aos discentes que se 

encontraram presentes em sala de aula, nos meses de fevereiro e março de 2019, após 
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consentimento livre dos mesmos. Foram obtidas 219 respostas, entretanto, seis questionários 

estavam incompletos, resultando num total de 213 respostas válidas, conforme demonstrado 

na composição da amostra do estudo (Tabela 1). Ressalte-se que o instrumento de pesquisa 

pode ser consultado na íntegra (Apêndice A). 

 

3.4 Tratamento e análise dos dados  

Para o alcance do primeiro objetivo específico, utilizou-se de técnicas da 

estatística descritiva, com indicação de frequência. Para atingir os objetivos específicos (ii), 

(iii) e (iv), utilizou-se de técnicas da estatística descritiva, com indicação de frequências, 

médias e desvios-padrão.  

A estatística descritiva é formada por um conjunto de medidas que têm por 

objetivo melhorar a compreensão do comportamento de dados (FÁVERO et al., 2009). Além 

disso, serve para organizar, resumir e apresentar dados estatísticos, descrevendo as 

características de determinada população e estabelecendo possível relação entre as variáveis 

(GIL, 2000).  

E por fim, para o alcance do quinto objetivo específico – identificar os fatores 

determinantes do custo com segurança privada sob a ótica dos discentes –, foi utilizada a 

análise fatorial exploratória. A análise fatorial é uma técnica de análise multivariada de 

interdependência que busca identificar fatores comuns num conjunto de variáveis inter-

relacionadas (FÁVERO et al., 2009). A adequação da aplicação da técnica de análise fatorial 

foi avaliada tendo em conta o critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade 

de Bartlett, que tem como hipótese nula que a matriz de correlações dos dados é igual à matriz 

identidade. A adequação da análise fatorial é indicada por um valor alto (próximo de 1) do 

KMO e por um valor p baixo (inferior a 0,5) para o teste de esfericidade de Bartlett 

(MARÔCO, 2011). Além disso, observou-se as comunalidades com o propósito de verificar 

se as variáveis atendem aos níveis aceitáveis de explicação (igual ou superior a 0,5) e o Alpha 

de Cronbach, para avaliar a fidedignidade dos fatores gerados em torno de suas variáveis, 

devendo este ser superior a 0,6 (MARÔCO, 2011; HAIR JR et al., 2009). 

Destaca-se, ainda, que a aplicação dos testes estatísticos mencionados nesta seção 

foi realizada por meio da utilização do software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 22. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção destina-se a apresentação, interpretação e análise dos resultados 

obtidos no estudo, após terem sido realizados os procedimentos metodológicos anteriormente 

mencionados. Na primeira parte, apresenta-se a caracterização da amostra da pesquisa; na 

segunda, a percepção dos discentes sobre a segurança privada; e na terceira e última, a 

percepção dos discentes sobre o custo com segurança privada, bem como os fatores 

determinantes do custo deste setor. 

 

4.1 Caracterização da amostra da pesquisa 

 Esta subseção foi delineada a partir do primeiro objetivo específico – 

caracterizar o perfil dos discentes. Desta forma, na Tabela 2 são apresentadas informações 

sobre o gênero, faixa etária, estado civil, situação profissional, renda familiar, zona de 

residência e propriedade de habitação, com vistas ao alcance do objetivo. 

 

Tabela 2 – Caracterização da amostra do estudo 
Caracterização da amostra Frequência Porcentagem (%) 

 

Gênero 
Masculino 103 48,4 

Feminino 110 51,6 

 

 

 

Faixa etária 

Até 19 anos 3 1,4 

20 a 24 anos 105 49,3 

25 a 29 anos 59 27,7 

30 a 34 anos 25 11,7 

35 a 39 anos 13 6,1 

40 a 44 anos 4 1,9 

45 anos acima 4 1,9 
 

Estado civil 
Solteiro(a) 144 67,6 

Casado(a)/União estável 69 33,4 

 

 

 

Situação profissional 

Estudante 87 40,8 

Estagiário 40 18,8 

Profissional autônomo 10 4,7 

Empresa privada 61 28,6 

Servidor público 11 5,2 

Outro 4 1,9 

 

 

 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 41 19,2 

2 a 3 salários mínimos 101 47,4 

4 a 6 salários mínimos 56 26,3 

7 a 9 salários mínimos 9 4,2 

10 a 12 salários mínimos 2 0,9 

Acima de 12 4 1,9 

Propriedade de 

habitação 

Própria 164 77,0 

Alugada 49 23,0 
 

Moradia 
Casa 174 81,7 

Apartamento 39 18,3 
 

Zona de residência 
Zona urbana 199 93,4 

Zona rural 14 6,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Conforme demonstrado na Tabela 2, há uma pequena predominância do gênero 

feminino, representando um percentual de 51,6% da amostra, contra 48,4% do gênero 

masculino. De acordo com dados do Ministério da Educação [MEC] (2018), em 2017, as 

discentes nos cursos de Ciências Contábeis no país somavam 206.211 mil, enquanto os 

homens apenas 155.821 mil, corroborando os achados do estudo ao sinalizar uma maior 

presença feminina no referido curso.  

Quanto à faixa etária, constata-se que a maioria dos discentes estão concentrados 

entre 20 e 24 anos (49,3%), demonstrando, portanto, um público jovem. Já com relação ao 

estado civil, a maioria dos discentes encontram-se solteiros (67,6%). Estes resultados 

alinham-se aos achados de Miranda et al. (2019), que ao realizar um estudo com 122 

instituições de ensino brasileiras, constataram que a maioria dos discentes são do gênero 

feminino e possuem até 25 anos de idade. 

Quanto à situação profissional, a maioria dos respondentes apenas estudam 

(40,8%), seguidos daqueles que trabalham no setor privado (28,6%) e que fazem estágio 

(18,8%). Com relação à renda familiar, a maioria concentra-se entre 2 e 3 salários mínimos 

(R$ 1.996,00 a R$ 2.994,00), representando 47,4% da amostra. Verifica-se que a residência 

da maioria dos discentes é própria (77%); sendo que 81,7% residem em casa e apenas 18,3% 

em apartamento. Por fim, ressalte-se que 93,4% residem na zona urbana e apenas 6,6% na 

zona rural.  

Em pesquisa similar, realizada por Steden e Nalla (2010), na Holanda, a maioria 

dos participantes da pesquisa também eram proprietários de suas residências e cerca de um 

terço ganhavam de um a dois salários. Nos mesmos moldes, na pesquisa de Moreira (2013), 

realizada em Portugal, constatou-se que a maioria dos respondentes residem em imóvel 

próprio e na zona urbana.  

Desta forma, em linhas gerais, verifica-se que as características sociodemográficas 

da amostra do presente estudo, apesar de fazer parte de outro contexto e país, são semelhantes 

às características dos estudos pioneiros de Steden e Nalla (2010) e Moreira (2013), os quais 

além de servirem de base teórica, foram utilizados para fundamentação do instrumento de 

pesquisa.  

Traçado o perfil dos respondentes, através da caracterização da amostra, nas 

seções a seguir serão abordadas suas percepções acerca da segurança privada e suas 

peculiaridades, especificamente no que tange ao custo com segurança privada, objeto deste 

estudo. 
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4.2 Percepção dos discentes face a segurança privada 

 Esta subseção foi delineada a partir do segundo e terceiro objetivos específicos 

– verificar a percepção dos discentes sobre os agentes e equipamentos de segurança privada; e 

avaliar a percepção dos discentes quanto à utilização dos serviços de segurança privada como 

medida de combate ao crime, sob a ótica da Teoria da PSC – buscando-se apresentar a 

percepção dos discentes face a segurança privada. 

Para o alcance do segundo objetivo específico – verificar a percepção dos 

discentes sobre os agentes e equipamentos de segurança privada – inicialmente buscou-se 

averiguar a proximidade dos discentes em relação aos agentes de segurança privada e da 

polícia, indagando-se: (i) se existem agentes de segurança privada no local onde 

trabalha/estuda; (ii) se existem agentes de segurança privada na sua 

residência/apartamento/condomínio; (iii) qual das duas forças mais tem vindo a crescer nos 

últimos anos (segurança privada ou polícia); (iv) qual das duas forças costumam ver com mais 

frequência (polícia ou segurança privada); e (v) a frequência com que veem agentes de 

segurança privada. Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos. 

 

Tabela 3 – Proximidade dos discentes com agentes de segurança privada e da polícia 
Variáveis Descrição n (%) 

1. Existência de agentes de segurança privada no local onde 

trabalha/estuda 

Sim 196 92,0 

Não 17 8,0 

2. Existência de agentes de segurança privada na sua 

residência/apartamento/condomínio 

Sim 53 24,9 

Não 160 75,1 
 

3. Força que mais tem crescido nos últimos anos 
Seg. privada 192 90,1 

Polícia 21 9,9 
 

4. Costuma ver com mais frequência 
Polícia 77 36,2 

Seg. privada 136 63,8 

 

 

5. Frequência com que vê agentes de segurança privada 

Nunca 1 0,5 

Raramente 1 0,5 

Poucas vezes 27 12,7 

Quase todos os dias 115 54,0 

Todos os dias 69 32,3 

Nota: n = número de respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme observado na Tabela 3, 92% dos discentes afirmaram que existem 

agentes de segurança privada (ASP) no local onde trabalham ou estudam. Cabe ressaltar que 

no instrumento de pesquisa foi informado que considerou-se como ASP, para fins do estudo, 

aqueles indivíduos que usam uniformes que os identificam como tal. Já com relação à 

existência de ASP na residência, apartamento ou condomínio, apenas 24,9% afirmaram que 
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possuem, o que pode ser justificado pelo fato de apenas 18,3% residirem em apartamento, 

conforme demonstrado na Tabela 2 (caracterização da amostra).  

No estudo de Moreira (2013), constatou-se que apenas 59,5% dos participantes da 

pesquisa afirmam sobre a existência de ASP no local em que trabalham ou estudam; e com 

relação aos ASP nas residências, apartamentos ou condomínios o percentual foi de apenas 

6,6%. Ou seja, os dados demonstram similaridades e diferenças entre a percepção dos 

cidadãos do Brasil, neste caso, do munício de Mossoró-RN, e de Portugal, em específico, de 

Porto, tendo em vista que os percentuais da presença de ASP nas residências particulares, em 

ambos, foi baixo. Já a presença de ASP em universidades (local onde estudam) e ambiente 

corporativo (local onde trabalham) apresentou diferenças significativas, sendo o percentual 

desta pesquisa consideravelmente superior, comparada a de Moreira (2013).  

Ainda na Tabela 3, questionou-se quanto a força que mais tem crescido nos 

últimos anos (polícia ou segurança privada). Como demonstrado, 90,1% dos discentes 

consideram que a segurança privada tem se destacado nos últimos anos frente à segurança 

pública (polícia). Esse resultado corrobora ao levantamento realizado pela Federação 

Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores [FENAVIST] (2014), que 

demonstrou um aumento de quase 60% do número de vigilantes entre o período de 2004 a 

2013, saindo de 400 mil para, aproximadamente, 625 mil em 2013. Ressalte-se ainda que esse 

resultado vai de encontro ao de Moreira (2013) que, coincidentemente, apresentou o mesmo 

percentual de 90,1% para o crescimento dos ASP contra 9,9% dos agentes de polícia. 

Quando questionados se costumam ver com mais frequência agentes de polícia ou 

ASP, os discentes também demonstraram que veem ASP com maior frequência (63,8%). 

Contrariamente, no estudo de Moreira (2013) evidenciou-se que os respondentes veem com 

mais frequência os agentes de polícia (54,6%). Este fato pode ser justificado pelo contexto do 

crescimento da indústria de segurança privada no Brasil, conforme demonstrado no último 

levantamento realizado pela Fenavist (2016), que entre 2014 e 2013 apresentou um 

crescimento de mais 68% no setor, e entre 2012 e 2016, um aumento de cerca de 12,2% do 

número de empresas registradas no país. 

Nesse contexto, Cubas (2017) e Zanetic (2013) destacam que desde o final dos 

anos 1970 e, principalmente, no início dos anos 1990, tornou-se cada vez mais perceptível a 

existência dos serviços particulares de segurança e vigilância no Brasil. Na mesma 

conjuntura, Shearing e Stenning (1983) e Bayley e Shearing (1996) afirmam que partir dos 

anos 1960, esse mesmo evento pode ser observado em outros países, como Canadá, Inglaterra 
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e, especialmente, nos Estados Unidos, no qual, em 1975, a segurança privada já ultrapassava 

os números da polícia pública. 

Por fim, na Tabela 3, apresenta-se a frequência com que os discentes veem ASP. 

Os dados apresentados indicam que 12,7% veem ASP poucas vezes; 54% quase todos os dias 

e 32,3% todos os dias, sendo estes os números mais expressivos. Apenas 0,5% assinalaram a 

opção nunca ou raramente. Se somados os percentuais dos que veem ASP quase todos os dias 

e todos os dias, chega-se a um percentual de 86,3%, ou seja, os resultados demonstram que os 

ASP estão presentes no cotidiano da maioria dos discentes. Diferentemente, no estudo de 

Moreira (2013) esse percentual foi de apenas 57,4%. 

Em seguida, na Tabela 4, buscou-se identificar a frequência com os discentes 

veem os agentes de segurança privada em contextos específicos, tais como centros 

comerciais, bancos, aeroportos, escolas, bares e casas de show.  

 

Tabela 4 – Frequência com que os discentes veem os agentes de segurança privada em 

contextos específicos  
 

Contextos 

Escala de Frequência  

Média  
 

1. Nunca 
2. Rara-

mente 

3. Poucas 

vezes 

4. Quase 

sempre 

 

5. Sempre 

 

1. Centros comerciais 
n 4 12 41 106 50  

3,87 
% 1,9 5,6 19,2 49,8 23,5 

2. Estações de transportes 

públicos/transportes públicos 

n 61 77 46 21 8  

2,24 
% 28,6 36,2 21,6 9,9 3,8 

3. Lojas/Estabelecimentos 

comerciais 
n 1 18 57 96 41  

3,74 
% 0,5 8,5 26,8 45,1 19,2 

 

4. Locais de lazer e diversão 
n 9 40 67 71 26  

3,31 
% 4,2 18,8 31,5 33,3 12,2 

 

5. Estádios/Eventos 

desportivos 

n 19 27 44 73 50  

3,74 
% 8,9 12,7 20,7 34,3 23,5 

 

6. Hospitais/Centros de saúde 
n 15 26 40 82 50  

3,31 
% 7,0 12,2 18,8 38,5 23,5 

 

7.Museus/Galerias/Bibliotecas 
n 26 45 55 54 33  

3,51 
% 12,2 21,1 25,8 25,4 15,5 

 

8. Bancos 
n 3 6 4 22 178  

4,72 
% 1,4 2,8 1,9 10,3 83,6 

 

9. Aeroportos 
n 10 7 25 43 128  

4,28 
% 4,7 3,3 11,7 20,2 60,1 

 

10. Escolas/Universidades 
n 4 8 20 74 107  

4,28 
% 1,9 3,8 9,4 34,7 50,2 

 

11. Bares/Casas de show 
n 12 10 26 88 77  

3,98 
% 5,6 4,7 12,2 41,3 36,2 

Nota: n = número de respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme observado na Tabela 4, constata-se que os contextos que apresentam 

uma maior porcentagem de respondentes que afirmam ver sempre ASP foram:  bancos 
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(83,6%), aeroportos (60,1%), escolas/universidades (50,2%) e bares/casas de show (36,2%). 

Por outro lado, os contextos onde uma maior porcentagem de discentes indicou nunca 

visualizar agentes de segurança privada foram: estações de transportes públicos/transportes 

públicos (28,6%) e museus/galerias/bibliotecas (12,2%).  

Através da indicação da média, constata-se que os bancos são os locais em que os 

indivíduos mais veem ASP, com uma média de 4,72; seguidos dos aeroportos e 

escolas/universidades, com uma média de 4,28, em ambos contextos. Esse resultado pode ser 

justificado pelo fato de, no Brasil, os primeiros esforços para a regulamentação dos serviços 

de segurança privada terem ocorrido através do Decreto Federal nº 1.034, de 21 de outubro de 

1969, que instituiu regras para atuação das empresas de segurança nas instituições financeiras 

em decorrência do elevado número de assaltos e delitos a estas instituições (ZANETIC, 

2009).  

Desta forma, as instituições financeiras, que incluem os bancos, as caixas 

econômicas, suas agências e postos de atendimento, foram as pioneiras nos investimentos em 

segurança privada no país, dada a obrigatoriedade, o que ainda é notório nos dias de hoje, 

como demonstrado na pesquisa de Araújo et al. (2017).  

Na pesquisa de Moreira (2013), verificou-se que os cinco contextos com uma 

maior porcentagem de indivíduos que afirmam ver sempre ASP foram os estádios/eventos 

desportivos, aeroportos, centros comerciais, hospitais/centros de saúde e bares/discotecas. Já 

os contextos com uma maior porcentagem de indivíduos que indicou nunca visualizar ASP 

foram os bancos, as estações de transportes públicos, locais de lazer e diversão e 

escolas/universidades, divergindo, portanto, dos resultados encontrados no presente estudo. 

Desta forma, os resultados encontrados neste estudo vão de encontro ao que a 

literatura e o mercado sinalizam, ao indicar que atualmente os serviços de segurança privada 

encontram-se presentes em vários segmentos da sociedade, tais como: (i) setor comercial – 

centros comerciais, grandes lojas e supermercados (ii) setor industrial; (iii) setor público e 

público-privado – ministérios, municípios, hospitais e museus; (iv) ensino – universidades e 

escolas; (v) instituições financeiras – bancos e companhias de seguros; (vi) setor das 

comunicações e transportes – metrópoles, portos e aeroportos; (vii) complexos residenciais e 

administrativos – edifícios de escritórios, edifícios de habitação e condomínios; e (viii) 

hotelaria – hotéis, motéis, bares e casas de show (BAYLEY; SHEARING, 2001; CUBAS, 

2005; FENAVIST, 2014; LOPES, 2007). 
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Na Tabela 5, apresenta-se a percepção dos discentes sobre os agentes de 

segurança privada, buscando-se identificar, em linhas gerais, a percepção quanto ao trabalho 

desenvolvido e os benefícios alcançados, obtendo-se as respostas por meio de uma escala 

likert de cinco pontos, de discordo totalmente (1) a concordo totalmente (5). 

 

Tabela 5 – Percepção dos discentes quanto aos agentes de segurança privada 
 

Variáveis 
DT D NC ND C CT 

 

Média 
Desvio-

padrão n % n % n % n % n % 

1. O trabalho dos 
agentes de segurança 

privada (ASP) é 

complexo. 

 
 

4 

 
 

1,9 

 
 

10 

 
 

4,7 

 

 
67 

 
 

31,5 

 
 

93 

 
 

43,7 

 
 

39 

 
 

18,3 

 
 

3,72 

 

 
0,882 

2. Os agentes de 

segurança privada são 

bem treinados. 

 

4 

 

1,9 

 

48 

 

22,5 

 

104 

 

48,8 

 

50 

 

23,5 

 

7 

 

3,3 

 

3,04 

 

0,818 

3. A presença dos ASP 

proporciona segurança 

ao cidadão. 

 

4 

 

1,9 

 

22 

 

10,3 

 

68 

 

31,9 

 

99 

 

46,5 

 

20 

 

9,4 

 

3,51 

 

0,872 

4. Os ASP são 

prestativos e sensíveis 

com o público. 

 

10 

 

4,7 

 

 

38 

 

17,8 

 

101 

 

47,4 

 

56 

 

26,3 

 

8 

 

3,8 

 

3,07 

 

0,882 

5. Os cidadãos podem 

confiar nos ASP para 

proteger suas vidas e os 

seus bens. 

 

 

13 

 

 

6,1 

 
 

49 

 
 

23,0 

 
 

93 

 
 

43,7 

 

 

48 

 
 

22,5 

 
 

10 

 
 

4,7 

 
 

2,97 

 

 

0,944 

Nota:  n – número de respondentes; DT – Discordo totalmente; D – Discordo; NC ND – Nem concordo nem 
discordo; C – Concordo; CT – Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

As respostas obtidas na Tabela 5 sugerem que, no geral, os discentes não possuem 

uma ideia clara sobre o que o trabalho dos ASP implica. Por exemplo, um terço (31,5%) dos 

respondentes estão neutros quanto a visualização do trabalho dos ASP como complexo, 

enquanto 43,7% concorda sobre a complexidade do trabalho dos ASP. Da mesma forma, 

muitos respondentes se sentiram inseguros ou neutros sobre as declarações de que os ASP são 

bem treinados (48,8%); de que a presença dos ASP proporciona segurança ao cidadão 

(31,9%); de que os ASP são prestativos e sensíveis com o público (47,4%); e de que os 

cidadãos podem confiar nos ASP para proteger suas vidas e os seus bens (43,7%), tendo em 

vista o alto percentual “não concordo nem discordo” declarado em todas as afirmativas. 

Entretanto, destaca-se que para a primeira e terceira afirmativas "1. O trabalho 

dos ASP é complexo" e "3. A presença dos ASP proporciona segurança ao cidadão”, os 

percentuais de discentes que concordam foram consideravelmente altos, sendo de 43,7% e 

46,5%, respectivamente. Além disso, através da indicação da média, também constata-se que 
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afirmativas 1 e 3 foram as que apresentaram as maiores médias (3,72 e 3,51), 

respectivamente. 

Estes resultados estão alinhados aos achados de Steden e Nalla (2010), os quais 

identificaram que, no geral, a opinião dos respondentes sobre a profissão, integridade e 

satisfação com os agentes de segurança privada também foi neutra. Já no estudo de Moreira 

(2013), constatou-se que, no geral, os cidadãos encontram-se satisfeitos com o trabalho 

desenvolvido pelos ASP, em que a afirmativa de que os cidadãos podem confiar nos ASP para 

proteger suas vidas e seus bens obteve cerca de 40% de concordância, corroborando os 

achados do presente estudo. 

Desta forma, os resultados encontrados nesta pesquisa permitem concluir que, no 

geral, os discentes não possuem uma visão clara sobre o trabalho desenvolvido pelos ASP, 

tendo em vista que em todas as afirmativas demonstraram-se neutros. Além disso, os achados 

trazem importantes implicações ao sinalizar que, em linhas gerais, os cidadãos não confiam 

no trabalho dos ASP para proteger suas vidas e seus bens, bem como de que os ASP não são 

sensíveis e prestativos com o público. Assim, observa-se a necessidade de uma qualificação 

profissional dos ASP para que estes possam, de fato, atenderem os anseios da população.  

Cabe destacar que a Portaria nº 515/2007, compreende novas especificações, 

como o currículo mínimo para os instrutores dos cursos de formação, bem como o armamento 

autorizado, conforme o tipo de atividade realizada, trazendo, portanto, alterações relativas à 

atuação dos vigilantes – principal profissional do setor (CUBAS, 2017), demonstrando assim 

a importância da qualificação profissional dos ASP, para uma adequada prestação de serviços. 

Entretanto, conforme a Fenavist (2016) existem muitas empresas de segurança privada que 

não estão registradas e atuam de forma clandestina, fato este que pode justificar a insatisfação 

dos discentes quanto aos ASP. 

Por fim, para verificar a percepção dos discentes sobre os equipamentos de 

segurança privada, foram levantadas as seguintes afirmativas: (i) a instalação de 

equipamentos de segurança privada em residências particulares (câmeras de segurança, cercas 

elétricas, centrais de monitorização de alarmes etc.), proporciona segurança ao cidadão; e (ii) 

a instalação de equipamentos de segurança privada em estabelecimentos públicos (câmeras de 

segurança, cercas elétricas, centrais de monitorização de alarmes etc.), proporciona segurança 

ao cidadão. As respostas para estes questionamentos foram alcançadas através de uma escala 

likert de cinco pontos, sendo: 1) discordo totalmente; 2) discordo; 3) nem concordo nem 

discordo; 4) concordo; e 5) concordo totalmente. Os resultados estão expostos na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Percepção dos discentes quanto aos equipamentos de segurança privada      
 

Variáveis 
DT D NC ND C CT 

 

Média 
Desvio-

padrão n % n % n % n % N % 

1. A instalação de 

equipamentos de 

segurança privada em 

residências particulares 

proporciona segurança 

ao cidadão. 

 

 

4 

 

 

1,9 

 

 

14 

 

 

6,6 

 

 

56 

 

 

26,3 

 

 

103 

 

 

48,4 

 

 

36 

 

 

16,9 

 

 

3,72 

 

 

 

 

0,788 

2. A instalação de 

equipamentos de 

segurança privada em 

estabelecimentos 

públicos proporciona 
segurança ao cidadão. 

 

 

5 

 

 

2,3 

 

 

24 

 

 

11,3 

 

 

71 

 

 

33,3 

 

 

89 

 

 

41,8 

 

 

24 

 

 

11,3 

 

 

3,48 

 

 

0,845 

Nota:  n – número de respondentes; DT – Discordo totalmente; D – Discordo; NC ND – Nem concordo nem 

discordo; C – Concordo; CT – Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme demonstrado na Tabela 6, no geral, os discentes consideram que a 

instalação de equipamentos de segurança privada em residências particulares proporciona 

segurança ao cidadão, tendo em vista que o percentual dos que concordam com esta 

afirmativa foi de 48,4%. Além disso, apresentou-se uma média alta (3,72) e a indicação do 

desvio-padrão (0,788) demonstra baixa variabilidade nas respostas.  

Já com relação a instalação de equipamentos de segurança privada em 

estabelecimentos públicos, verifica-se que 41,8% dos discentes concordam que este fato 

proporciona segurança ao cidadão comum, entretanto, observa-se também que cerca de um 

terço (33,3%) nem concorda nem discorda, ou seja, demonstram-se neutros ou inseguros 

acerca desta afirmação. Apesar disso, a média das respostas, dentro de uma escala de 5 

pontos, foi de 3,48, ou seja, consideravelmente alta. 

Portanto, em linhas gerais, pode-se afirmar que os discentes consideram que a 

instalação de equipamentos de segurança proporciona segurança ao cidadão, principalmente 

no que diz respeito à propriedade privada, tais como em suas residências. No que diz respeito 

aos estabelecimentos públicos, os dados demonstram que aproximadamente metade dos 

discentes concordam que a instalação de equipamentos de segurança contribui para o alcance 

da segurança e do bem-estar, ao passo que cerca de um terço mostram-se neutros sobre essa 

questão. 

Nesse contexto, Santos e Kassouf (2008) afirmam que com o aumento da 

criminalidade, o medo da violência urbana se tornou frequente e limitador da vida social, 

afetando drasticamente a vida de seus cidadãos pela imposição de fortes restrições 

econômicas e sociais, além de causar uma generalizada sensação de medo e insegurança. 
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Conforme Barroso (2017), em meio a esse cenário, as pessoas começaram a tomar medidas 

para se proteger, tais como gradear suas casas, blindar seus carros e evitar sair à noite, o que 

justifica a percepção dos discentes no que concerne à instalação de equipamentos como uma 

medida que proporciona segurança e proteção. 

Para o alcance do terceiro objetivo específico – avaliar a percepção dos discentes 

quanto à utilização dos serviços de segurança privada como medida de combate ao crime, sob 

a ótica da Teoria da PSC – levantaram-se alguns questionamentos, a partir da perspectiva 

teórica de Clarke (1997), que sob a ótica desta teoria, apresenta algumas técnicas de 

prevenção situacional. Sendo assim, indagou-se: (i) se a introdução de barreiras físicas ou 

obstáculos, como fechaduras, grades e materiais reforçados, dificulta o cometimento de 

crimes; (ii) se a introdução de formas de vigilância e monitorização, como incluir o controle 

de entradas e saídas, vigilância, alarmes ou iluminação, dificulta a prática do crime; e (iii) se a 

substituição do dinheiro por cartões como meio de pagamento, dificulta o cometimento de 

crimes. Os resultados alcançados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Percepção dos discentes quanto à segurança privada como medida de combate ao 

crime, sob a ótica da Teoria da PSC 
Variáveis DT D NC ND C CT Média Desvio-

padrão n % n % n % n % n % 

1. A introdução de 
barreiras físicas ou 

obstáculos dificulta o 

cometimento de crimes. 

 
 

5 

 
 

2,3 

 
 

19 

 
 

8,9 

 
 

42 

 
 

19,7 

 
 

107 

 
 

50,2 

 
 

40 

 
 

18,8 

 
 

3,74 

 

 
 

0,944 

2. A introdução de 

formas de vigilância e 

monitorização dificulta 

a prática do crime. 

 
 

0 

 

 

0,0 

 
 

12 

 
 

5,6 

 
 

32 

 

 

15,0 

 

 

125 

 

 

58,7 

 
 

44 

 
 

20,7 

 

 

3,94 

 
 

0,763 

3. A substituição do 

dinheiro por cartões 

como meio de 

pagamento, dificulta o 

cometimento de crimes. 

 

 

2 

 

 

0,9 

 

 

15 

 

 

7,0 

 

 

65 

 

 

30,5 

 

 

86 

 

 

40,4 

 

 

45 

 

 

21,1 

 

 

3,74 

 

 

0,904 

Nota:  n – número de respondentes; DT – Discordo totalmente; D – Discordo; NC ND – Nem concordo nem 

discordo; C – Concordo; CT – Concordo totalmente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme demonstrado na Tabela 7, na primeira afirmativa “1. A introdução de 

barreiras físicas ou obstáculos, como fechaduras, grades e materiais reforçados, dificulta o 

cometimento de crimes”, o somatório do percentual dos que concordam e concordam 

totalmente foi de 69%, apresentando-se uma média de 3,74 em uma escala likert de 5 pontos 

em caso de afirmação positiva, o que demonstra que a maioria dos discentes consideram que 

introduzir barreiras físicas dificulta a prática do crime.  



68 
 

 
 

Sob a ótica da Teoria da PSC, essa prática (1) corresponde à técnica de “aumentar 

os esforços”, a qual parte do pressuposto de que muitos delitos, são realizados por agentes 

oportunistas que, devido à facilidade encontrada, tomam a decisão de agir (CLARK, 1997). 

Desta forma, observa-se que a teoria ajuda a explicar o fato de os discentes considerarem a 

introdução de barreiras físicas como uma forma de dificultar a prática do crime, à medida que 

os esforços para este cometimento são aumentadas. 

Na segunda afirmativa “2. A introdução de formas de vigilância e monitorização, 

como incluir o controle de entradas e saídas, vigilância, alarmes ou iluminação, dificulta a 

prática do crime”, o somatório do percentual dos discentes que concordam e concordam 

totalmente foi de 79,4%. A média de 3,94 e o desvio-padrão de 0,763 também indicam uma 

percepção positiva dos discentes quanto à introdução de vigilância e monitorização como uma 

barreira ao crime.  

Sob a ótica da Teoria da PSC, conforme preceitua Clark (1997), essa prática (2) 

corresponde à técnica de "aumentar o risco", a qual parte do pressuposto que o infrator 

motivado necessita, além de um alvo atraente, de um local livre de guardiões. Assim, a teoria 

fundamenta o fato de os discentes considerarem a introdução de vigilância e monitorização 

como instrumentos que dificultam a prática do crime, na medida em que aumentam-se os 

riscos inerentes ao infrator. 

Na terceira e última afirmativa “3. A substituição do dinheiro por cartões como 

meio de pagamento, dificulta o cometimento de crimes”, o somatório do percentual dos que 

concordam e concordam totalmente foi de 61,5%, entretanto cerca de um terço (30,5%) dos 

discentes demonstram-se indiferentes ao caso. Porém, no geral, verifica-se uma percepção 

positiva quanto à substituição do dinheiro por cartões, prática esta observada no cotidiano da 

população. Sob a perspectiva da Teoria da PSC, essa prática corresponde à técnica de "reduzir 

os benefícios do crime", a qual parte do pressuposto que a decisão de infringir acontece 

quando os benefícios esperados pelo crime superam os riscos percebidos (CLARK, 1997).  

Destarte, os dados apresentados permitem concluir que, de forma geral, os 

discentes consideram que a segurança privada pode ser considerada uma medida de combate 

ao crime, sob os preceitos das técnicas da Teoria da PSC, que tem como principal objetivo 

desencorajar a prática do crime, ou seja, a prevenção e não a sua punição (CUSSON, 1994). 
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4.3 Percepção dos discentes sobre o custo com segurança privada 

Esta subseção foi delineada a partir do quarto e quinto objetivos específicos – (iv) 

averiguar os serviços mais utilizados pelos discentes no tocante à segurança privada e (v) 

identificar os fatores determinantes do custo com segurança privada sob a ótica dos discentes 

–, buscando apresentar a percepção dos discentes face o custo com segurança privada. 

Para o alcance do quarto objetivo específico supracitado, na Tabela 8, são 

apresentados os principais serviços utilizados pelos discentes no tocante a segurança privada.  

 

Tabela 8 – Serviços mais utilizados no tocante a segurança privada 
Custos incorridos Descrição n (%) 

 

1. Segurança patrimonial (agente de segurança privada) 
Sim 136 63,8 

Não 77 36,2 
 

2. Equipamentos de vigilância - câmeras de segurança 
Sim 153 71,8 

Não 60 28,2 
 

3. Equipamentos de vigilância - sistemas de alarmes 
Sim 162 76,1 

Não 51 23,9 
 

4. Equipamentos de vigilância - sistemas de iluminação 
Sim 135 63,4 

Não 78 36,6 
 

5. Equipamentos de vigilância - cerca elétrica 
Sim 173 81,2 

Não 40 18,8 
 

6. Seguro de veículos 
Sim 186 87,3 

Não 27 12,7 
 

7. Seguro de materiais eletrônicos (celular, notebook etc.) 
Sim 93 43,7 

Não 120 56,3 
 

8. Vigilância, rondas e patrulhas 
Sim 183 85,9 

Não 30 14,1 
 

9. Detetives privados 
Sim 13 6,1 

Não 200 93,9 
 

10. Transporte de dinheiro e guarda-costas 
Sim 41 19,2 

Não 172 80,8 

11. Introdução de barreiras físicas (fechaduras, grades, cofres, materiais 

reforçados etc.) 

Sim 177 83,1 

Não 36 16,9 

12. Investimento em tecnologia (implementação de sistemas de códigos ou 

PIN´s) 

Sim 116 54,5 

Não 97 45,5 

Nota: n = número de respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme demonstrado na Tabela 8, quando indagados sobre quais serviços já 

utilizaram no tocante à segurança privada, verifica-se que os mais frequentes foram: seguro de 

veículos (87,3%); vigilância, rondas e patrulhas (85,9%); introdução de barreiras físicas 

(fechaduras, grades, cofres, materiais reforçados etc.); e equipamentos de vigilância – cerca 

elétrica (81,2%) e – sistemas de alarmes (76,1%). Por sua vez, os serviços menos frequentes 

foram com detetives privados, onde apenas 6,1% dos respondentes afirmam terem investido 

neste item; e transporte de dinheiro e guarda-costas, tendo apenas 19,2% de afirmação 

positiva quanto ao desembolso neste item. 
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Ressalte-se que o serviço utilizado, converte-se em custo. Custo esse que, em 

linhas gerais, pode ser entendido como aquele proveniente da contratação e utilização dos 

serviços privados de segurança, bem como dos materiais e dos equipamentos utilizados para a 

sua realização, com o objetivo de garantir a segurança e bem-estar individual e coletivo 

(ARAÚJO et al., 2017; SILVA, 2015). De acordo com Araújo et al. (2017) e Silva (2015), 

para as pessoas físicas, o custo com a segurança privada apresenta-se potencialmente na 

contratação de serviços de vigilância patrimonial, na instalação de equipamentos, tais como 

câmeras de segurança e cercas elétricas e em planos de seguro, corroborando os achados do 

presente estudo. 

 

4.3.1 Fatores determinantes do custo com segurança privada 

Com o intuito de atender ao quinto objetivo específico – identificar os fatores 

determinantes do custo com segurança privada sob a ótica dos discentes –, procedeu-se com a 

aplicação da Análise Fatorial Exploratória (AFE). Segundo Tabachinick e Fidell (2007) a 

AFE é utilizada com maior ênfase em estudos embrionários, objetivando explorar os dados 

correlacionados, transformando-os em fatores, que é o caso do custo com segurança privada. 

Para o desenvolvimento da AFE utilizou-se os seguintes índices de base, estabelecidos por 

Hair Jr. et al. (2009) e Marôco (2011): (i) Alpha de Cronbach (superior a 0,6); (ii) Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) (igual ou superior a 0,5); (iii) Esfericidade de Bartlett (p menor que 0,5); 

(iv) Comunalidade (igual ou superior a 0,5). 

Ressalte-se que o método de extração de fatores utilizado foi a análise de 

componentes principais. Este modelo permite uma sucessão de rotações de eixos que melhor 

expresse a dispersão dos dados. Além disso, cabe destacar que existem diferentes estratégias 

de rotação para a geração da matriz fatorial. Se objetivo for minimizar o número de variáveis 

com altas cargas num fator, recomenda-se a utilização da varimax. Assim, optou-se por 

utilizar o método de extração pelos componentes principais e a rotação do tipo varimax 

(MOORI; ZILBER, 2003). 

Com o objetivo de avaliar a fidedignidade dos fatores gerados em torno das suas 

variáveis, foi aplicado o coeficiente de consistência interna, denominado de Alpha de 

Cronbach. Seu resultado é considerado satisfatório se apresentar valor próximo a 1 

(MARÔCO, 2011). 

O teste estatístico KMO é uma medida de adequação da amostra que permite 

avaliar quão adequada é a aplicação da análise fatorial de acordo com as variáveis 
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disponíveis; resultados próximos a 1 indicam perfeita adequação dos dados para a aplicação 

da análise (HAIR JR et al., 2009).  

O teste de esfericidade de Bartlett verifica a presença de correlações entre as 

variáveis, fornecendo a significância estatística de que a matriz de correlação apresenta 

correlações significantes entre pelo menos duas variáveis (HAIR et al., 2009). Isto é, esse 

teste irá indicar se existe relação suficiente entre as variáveis à aplicação da AFE, 

demonstrando resultado satisfatório se a significância encontrada for inferior a 0,05, 

validando assim, a utilização da AFE. 

Segundo Hair et al. (2009), para fins de extração dos fatores, o pesquisador deve 

observar as comunalidades com o propósito de verificar se as variáveis atendem aos níveis 

aceitáveis de explicação. Utilizando esse critério, poderá identificar os fatores com valores 

inferiores a 0,50 como não sendo detentores de explicação suficiente para as variáveis. Para 

fins da pesquisa, decidiu-se excluir as variáveis que possuem explicações menores que 0,50, 

entendendo-se que estas cargas não se revelam como substanciais ou que não exercem 

influência significativa no processo. 

Considerando os aspectos enunciados, três extrações foram realizadas para 

consolidação do modelo final, observando-se os testes mencionados, para fins de avaliação da 

adequabilidade ou não das variáveis para a formação dos fatores. O software utilizado para o 

desenvolvimento das técnicas de análise foi o SPSS – versão 22.0. 

Assim, ao gerar a primeira extração com as 16 variáveis listadas na literatura, 

observou-se que o KMO (0,802) apresentou valor alto, indicando que a aplicação da AFE é 

adequada; que o teste de esfericidade (0,000) validou o uso desse conjunto de dados para a 

análise, com significância menor que 0,05; que o Alpha de Cronbach (0,832) também 

apresentou fidedignidade dos fatores gerados em torno das suas variáveis; e que a variância 

total explicada do modelo foi 55,44%. Porém, quatro das variáveis da pesquisa apresentaram 

problemas de explicação para o modelo, considerando-se as comunalidades, uma vez que 

evidenciaram valores baixos. Foram as seguintes variáveis: V6 – A ineficiência da polícia 

contribui para a expansão do setor de segurança privada, fazendo com que o próprio 

Governo invista em segurança privada (4,59); V7 – A forma como as corporações se 

desenvolveram e mudaram, no século XX, motivou uma maior procura de equipamento e 

serviços especializados de segurança (4,79); V8 – Os produtos e serviços de segurança são 

vendidos não apenas como meios de proteção contra a ameaça, mas, também, para melhorar 

o bem-estar individual e social, o sucesso comercial e a confiança financeira, fazendo com 
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haja uma expansão do setor de segurança privada (3,45); e V15 – A redução na atividade 

turística em decorrência do crime estimula investimentos em segurança privada (4,47).  

Com o propósito de melhorar o nível de explicação do modelo fatorial, foi retirada 

da análise a “V8”, tendo em vista que foi o que apresentou menor comunalidade (3,45), 

podendo assim exercer efeitos sobre o conjunto das variáveis. Objetivando melhorar o nível 

de adequação da estrutura a ser formada, procedeu-se com a segunda extração, dessa vez com 

15 itens (variáveis). Nesse modelo, verificou-se que o KMO (0,790) diminuiu, porém 

permaneceu dentro dos parâmetros aceitáveis. O teste de esfericidade (0,000) também validou 

o uso da análise fatorial, com significância menor do que 0,05 e o Alpha de Cronbach (0,821) 

continuou apresentando fidedignidade dos fatores gerados em torno das suas variáveis e a 

variância total explicada também aumentou para 57,26%. Mas, percebeu-se, pela análise da 

comuniladade, que o item “V15” indicou problemas, isto é, valor abaixo do aceitável (0,448). 

Após a retirada dessas duas variáveis (V8 e V15) procedeu-se com a terceira 

extração dos fatores buscando aumentar o nível de explicação do modelo, nesse caso, 

considerando-se 14 variáveis. A Tabela 9 apresenta os testes de KMO, Bartlett, Alpha de 

Cronbach e comunalidade para o novo modelo testado. 

 

Tabela 9 – Resultado dos testes de consistência das variáveis observáveis para uso da AFE 

Alpha de Cronbach 
Esfericidade de 

Bartlett KMO % Var. explicada 

Sig. 

0,809 0,000 0,782 59,13 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Por meio da Tabela 9, pode-se observar que, neste modelo, o KMO (0,782) 

diminuiu um pouco, porém permaneceu dentro dos parâmetros aceitáveis. O teste de 

esfericidade (0,000) também continuou validando o uso da análise fatorial de acordo com as 

variáveis disponíveis, com significância menor do que 0,05, o Alpha de Cronbach (0,809) 

continuou demonstrando a fidedignidade dos fatores de acordo com as variáveis, e a variância 

total explicada também continuou a aumentar para 59,13%. Como os testes continuaram 

apresentando resultados favoráveis, verificou-se as comunalidades das 14 variáveis. 12 

variáveis apresentaram valores superiores a 0,50 e apenas duas (V7 e V8) apresentaram 

valores abaixo de 0,50, entretanto, como os valores ficaram bem próximos ao aceitável (0,494 

e 0,476), respectivamente, optou-se por utilizar as variáveis, tendo em vista a relevância das 

mesmas para explicação dos fatores. Assim, mediante as observações realizadas, concluiu-se 
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que a análise fatorial é adequada ao estudo, demonstrando, portanto, que possuem explicação 

suficiente para os fatores formados. 

 Pelo Teste da Variância Total, buscou-se identificar a quantidade de fatores que 

seriam formados a partir do conjunto das variáveis. No que concerne ao grau de explicação, 

conforme apresentado na Tabela 10, nota-se a formação de quatro fatores, que explicam 

59,13% da variabilidade total dos dados originais. 

 

Tabela 10 – Teste da Variância Total Explicada 

Fator 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas de rotação de 

carregamentos ao quadrado 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 

1 4,099 29,280 29,280 4,099 29,280 29,280 2,625 18,752 18,752 

2 1,780 12,713 41,993 1,780 12,713 41,993 2,192 15,654 34,406 

3 1,273 9,089 51,083 1,273 9,089 51,083 1,764 12,599 47,006 

4 1,127 8,048 59,131 1,127 8,048 59,131 1,698 12,125 59,131 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Após a identificação dos fatores, optou-se por nomeá-los de acordo com o 

agrupamento das variáveis, obtendo-se assim os fatores determinantes do custo com 

segurança privada sob a ótica dos discentes. Para fins didáticos, elaborou-se a Figura 3, que 

reúne todos os fatores, com as respectivas variáveis de cada grupo. 

Conforme demonstrado na Figura 3, os fatores determinantes do custo com 

segurança privada, sob a ótica dos discentes do curso de Ciências Contábeis das universidades 

públicas de Mossoró/RN são os seguintes: “Fator 1 – Mudanças conjunturais”, que reúne os 

itens V3, V7, V10, V11 e V16; “Fator 2 – Prevenção ao crime pelo Governo, pelo cidadão e 

pelo setor empresarial”, que aglutina, por sua vez, as variáveis V6, V9, V12, V13 e V14; 

“Fator 3 – Crescimento do crime e da sensação de insegurança”, agrupando os itens V4 e V5; 

e “Fator 4 – Ineficiência do Estado na promoção da segurança pública”, o qual aglutinou as 

variáveis V1 e V2. Observa-se também que houve redução das 14 variáveis para quatro 

fatores, sendo possível visualizar quais variáveis fazem parte de cada um deles.  
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Figura 3 – Nomeação dos fatores determinantes do custo com segurança privada  

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Ressalte-se que, devido a quantidade de itens, para melhor visualizar os grupos 

formados, a explicação de cada fator, bem como sua composição, será apresentada em tabelas 

separadas (Tabelas de 11 a 14). A composição dos fatores atendou ao pressuposto de Kline 

(1994) – cargas fatoriais superiores a 0,30 são aceitáveis – uma vez que todos os itens se 

apresentaram superiores a 0,50. 

Nota-se que o fator 1 é responsável por 18,75% da variância explicada (Tabela 

10) e pela Tabela 11 verifica-se que este foi formado a partir da aglutinação dos itens V3, V7, 

V10, V11 e V16. De acordo com a composição desse fator, para fins de interpretação, este 

será denominado de “Fator 1 – Mudanças conjunturais”, pois todas as variáveis deste fator 

sinalizam para as mudanças conjunturais ocorridas na sociedade a partir do século XX, as 

quais impulsionaram o crescimento e desenvolvimento da indústria de segurança privada. 

 

Tabela 11 – Composição do Fator 1: Mudanças conjunturais 
 

V 
 

Item 
 

Comun. 
Carga 

Fatorial 
 

3 
A transformação da paisagem urbana, com a proliferação dos chamados espaços 

semipúblicos, dos edifícios empresariais e edifícios de instituições públicas. 

 

0,533 
 

0,569 

7 A forma como as corporações se desenvolveram e mudaram, no século XX. 0,476 0,526 

 

10 

Difusão da “cultura de consumo”, pois as práticas, crenças e valores, associadas 

ao consumo, desempenham um papel preponderante na estruturação da vida 

econômica, social e cultural contemporânea. 

 

0,570 

 

0,675 

 

11 

Crescimento e o desenvolvimento de grandes estabelecimentos de lazer, 

comerciais, industriais ou residenciais, que são abertos ao público, mas que são 

propriedade privada. 

 

0,641 

 

0,679 

16 O êxodo rural e a expansão da propriedade privada. 0,505 0,673 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Verifica-se na Tabela 11 que quatro das cinco variáveis apresentaram 

comunalidades superiores a 0,5, com exceção do item V7, cuja comunalidade foi de 0,476; 

entretanto, como o valor aproxima-se de 0,5, optou-se pela sua utilização, uma vez que esta 

variável demonstra relevância para explicação do fator, em análise conjunta com o item V3.  

O item V11 – Crescimento e o desenvolvimento de grandes estabelecimentos de 

lazer, comerciais, industriais ou residenciais, que são abertos ao público, mas que são 

propriedade privada– foi o item mais representativo das variáveis relacionadas às variáveis 

conjunturais, apresentando carga fatorial de 0,679. De acordo com Moreira (2013), a 

responsabilidade pela segurança nesses locais é, na maioria das vezes, senão em todos, 

atribuída à segurança privada e não à segurança pública (polícia), justificando, portanto, a 

relevância atribuída pelos discentes à esta variável. 

O segundo item que obteve maior carga fatorial foi o V10 – Difusão da “cultura 

de consumo”, pois as práticas, crenças e valores, associadas ao consumo, desempenham um 

papel preponderante na estruturação da vida econômica, social e cultural contemporânea 

(0,675). De acordo com Loader (1999) os produtos e serviços consumidos são entendidos 

como meios de expressar a identidade e o lugar de alguém nas hierarquias sociais vigentes. 

Assim, o consumo da segurança pode ser visualizado como uma forma dos indivíduos, 

simbolicamente, se distinguirem daqueles que permanecem dependentes, para a sua 

segurança, de serviços públicos.  

Nesta perspectiva, Zedner (2009) exemplifica ao demonstrar que em condomínios 

fechados, que são comumente localizados em áreas com baixa criminalidade, os indivíduos 

estão mais seguros, diferentemente daqueles que residem em locais em que não há a presença 

da segurança privada. Assim, pode-se afirmar que a cultura de consumo da segurança privada 

está associado com as estruturas hierárquicas existentes entre as classes sociais, considerando-

se, portanto, um dos fatores influentes para os dispêndios incorridos neste setor. 

O item V16 – O êxodo rural e a expansão da propriedade privada – também 

apresentou alta carga fatorial (0,673), semelhante aos itens V11 e V10. Nesta conjuntura, 

estudiosos apontam que em decorrência do crescimento rápido e não planejado das cidades, a 

legislação, a polícia e os sistemas judiciário e penal não acompanharam a velocidade com a 

qual as mudanças ocorreram e tornaram-se ineficazes para deter a violência e a criminalidade 

(ADORNO; CARDIA, 2000; CALDEIRA, 2013; CECCATO; MELO; KAHN, 2018; 

CÂMARA, 2007).  
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Destarte, observa-se que o crescimento desordenado das cidades e, por 

conseguinte, a expansão da propriedade privada, em decorrência do êxodo rural, demonstra-se 

como um fator relevante para o crescimento da indústria de segurança privada, tendo em vista 

que as instituições tradicionais de combate ao crime, em especial a polícia, têm se mostrado 

pouco eficazes para o enfrentamento da questão e, como consequência, são gerados maiores 

investimentos neste setor. 

O item V3 – A transformação da paisagem urbana, com a proliferação dos 

chamados espaços semipúblicos, dos edifícios empresariais e edifícios de instituições 

públicas – apresentou carga fatorial de 0,569 e o item V7 – A forma como as corporações se 

desenvolveram e mudaram, no século XX – apresentou carga fatorial de 0,526. Optou-se por 

realizar a análise conjunta, tendo em vista a sinergia existente entre as variáveis.  

Bayley e Shearing (2001), Ocqueteau (1997) e Zanetic (2009, 2013) argumentam 

que tanto no cenário nacional quanto o internacional, tais mudanças conceberam o incentivo 

econômico e o espaço legal para os serviços privados de segurança. Desta forma, observa-se 

que as transformações ocorridas na paisagem urbana e as mudanças ocorridas nas 

corporações, também se apresentam como fatores determinantes do custo com segurança 

privada.  

O fator 2 concentra 15,65% da variância explicada (Tabela 10). Através da Tabela 

12, nota-se que este fator foi composto pela aglutinação dos itens V6, V9, V12, V13 e V14. 

Cabe ressaltar que, apesar de apresentar características semelhantes, esse fator apresentou 

variáveis que poderiam ser aglutinados em outros fatores, como os itens V6 e V9, que seriam 

melhor explicados se agrupados no fator 4 (ineficiência do Estado na promoção da segurança 

pública) e o item V12, que possui relação intrínseca com as variáveis do fator 1 (mudanças 

conjunturais).  

Entretanto, em linhas gerais, os cinco itens aglutinados neste fator estão 

relacionados à prevenção ao crime, seja Governo, pelos cidadãos comuns ou pelo setor 

empresarial. Por este motivo, para fins de intepretação, optou-se por denominá-lo de “Fator 2 

– Prevenção ao crime pelo Governo, pelo cidadão e pelo setor empresarial”. 

 

Tabela 12 – Composição do Fator 2: Prevenção ao crime pelo Governo, pelo cidadão e pelo 

setor empresarial                                                                                                            Continua... 
 

V 
 

Item 
 

Comu. 
Carga 

Fatorial 
 

6 
A ineficiência da polícia contribui para a expansão do setor de segurança privada, 

fazendo com que o próprio Governo invista em segurança privada. 

 

0,494 
 

0,641 

9 A polícia não possui recursos inesgotáveis que permitam uma segurança 0,520 0,652 
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personalizada, o que leva o cidadão comum a investir em segurança privada. 
 

12 
Aumento do tempo que as pessoas passam, no seu cotidiano, afastados da família 

e do seu círculo de amigos nos grandes centros em que predomina o anonimato. 

 

0,574 
 

0,589 

 

13 

As seguradoras exercem uma pressão sobre os seus clientes para que estes se 

protejam melhor e tomem medidas concretas de prevenção através da compra de 

produtos e serviços especializados de proteção e segurança. 

 

0,592 

 

0,673 

 

14 
A perda de atratividade de novos investimentos e/ou exclusão dos existentes por 

parte do comércio estimula investimentos em segurança privada. 

 

0,589 
 

0,558 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme demonstrado na Tabela 12, neste fator o item V13 – As seguradoras 

exercem uma pressão sobre os seus clientes para que estes se protejam melhor e tomem 

medidas concretas de prevenção através da compra de produtos e serviços especializados de 

proteção e segurança – foi o que obteve maior carga fatorial (0,673) e, portanto, maior poder 

explicativo. Desta forma, é notória a influência que as companhias de seguros exercem no 

crescimento da segurança privada, tendo em vista que estas companhias incentivam os seus 

clientes a implementarem sistemas de vigilância ou de tecnologia, sob pena de não serem 

segurados ou de sofrerem penalizações nos prêmios de seguros, conforme demonstrado por 

Rodrigues (2011) e Zanetic (2013). 

Os itens V6 – A ineficiência da polícia contribui para a expansão do setor de 

segurança privada, fazendo com que o próprio Governo invista em segurança privada e V9 – 

A polícia não possui recursos inesgotáveis que permitam uma segurança personalizada, o 

que leva o cidadão comum a investir em segurança privada – cujas cargas fatoriais foram de 

0,652 e 0,641, respectivamente, podem ser explicados de forma conjunta, tendo em vista que 

demonstram a prevenção ao crime pelo Governo e pelo cidadão comum, em decorrência do 

policiamento público ineficiente.  

Neste contexto, Rodrigues (2011) destaca que a polícia está ao serviço da 

comunidade e não de certos interesses em particular e, por esse motivo, o cidadão comum 

investe em segurança privada, para atender seus próprios interesses. Além disso, buscando-se 

contribuir para melhoria do bem-estar social, o Governo tem investido em segurança privada, 

permitindo a atuação conjunta com a segurança pública, com vistas à prevenção de ocorrência 

do crime (ZANETIC, 2013). 

O item V12 – Aumento do tempo que as pessoas passam, no seu cotidiano, 

afastados da família e do seu círculo de amigos nos grandes centros em que predomina o 

anonimato – obteve carga fatorial de 0,589, demonstrando, portanto ser influente para o 

crescimento da segurança privada. Nesse contexto, Cusson (1994) destaca que quando as 

relações familiares passaram a dar lugar a uma socialização mais impessoal e anônima, se fez 
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necessário um controle social organizado. Tendo em vista que o anonimato não permite o 

controle social informal atuar, emergiu-se a busca por segurança privada para que a 

insegurança não assumisse o papel principal. 

Por fim, no fator 2, destaca-se o item V14 – A perda de atratividade de novos 

investimentos e/ou exclusão dos existentes por parte do comércio estimula investimentos em 

segurança privada – cuja carga fatorial foi de 0,558, demonstrando, portanto, que o setor 

empresarial é estimulado à investir em segurança privada em decorrência das perdas que 

porventura possam ocorrer, prevenindo assim a sua ocorrência.  

Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o custo da segurança privada leva as 

empresas a aumentarem os preços dos seus bens e serviços, que por sua vez, são repassados 

aos consumidores nos preços dos produtos, o que gera uma diminuição dos negócios, uma vez 

que tais recursos humanos e financeiros poderiam ser utilizados na geração de emprego e 

renda (CERQUEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2015; SHIKIDA, 2010; SILVA et al., 

2016). 

Destarte, observa-se que, em linhas gerais, as cinco variáveis que compõem o 

fator 2 possuem como foco a prevenção ao crime, quer seja para atender fins particulares ou 

coletivos. Conforme já discutido, sob a ótica da Teoria da PSC, a principal característica da 

segurança privada está na prevenção e não na punição. Assim, ao diminuir a possibilidade de 

ocorrência do crime, através de investimentos realizados em serviços especializados de 

segurança, a tendência é o desencorajamento e abandono da prática do crime, conforme 

asseveram Cusson (1994) e Clarke (1997). 

O fator 3, por sua vez, possui 12,59% da variância explicada (Tabela 10). De 

acordo com a Tabela 13, verifica-se que esse fator aglutinou os itens V4 e V5. Como a 

predominância foi de apenas dois itens, os quais são correspondentes à situações que remetem 

ao crime e à sensação de insegurança, denominou-se como “Fator 3 – Crescimento do crime e 

da sensação de insegurança”. 

  

Tabela 13 – Composição do Fator 3: Crescimento do crime e da sensação de insegurança 
 

V 
 

Item 
 

Comu. 
Carga 

Fatorial 

 

4 

Com o crescimento do crime, da violência e da sensação de insegurança 

generalizada o cidadão comum tem investido mais em serviços privados de 

segurança. 

 

0,627 

 

 

0,764 

 

5 
Com o objetivo de reduzir os níveis de risco do crime o cidadão comum tem 

investido mais em serviços privados de segurança. 

 

0,666 
 

0,773 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Como demonstrado na Tabela 13, o fator 3 agrupou duas variáveis, sendo as 

seguintes: V4 – Com o crescimento do crime, da violência e da sensação de insegurança 

generalizada o cidadão comum tem investido mais em serviços privados de segurança; e V5 – 

Com o objetivo de reduzir os níveis de risco do crime o cidadão comum tem investido mais 

em serviços privados de segurança, as quais apresentaram altas cargas fatoriais (0,764 e 

0,773), respectivamente.  

Nesta perspectiva, Rondon e Andrade (2005) argumentam que a criminalidade 

afeta diretamente o bem-estar dos indivíduos. Em decorrência disso, em múltiplos contextos, 

a violência urbana atingiu centralidade no debate público como um dos mais complexos 

problemas sociais urbanos no final do século XX e começo do XXI (PONCIONI, 2007). 

Destarte, pode-se afirmar que com o aumento da crime, da violência e, 

consequentemente, da sensação de insegurança generalizada, o cidadão comum passou a 

investir em serviços de segurança privada, pois a presença de seguranças armados, sistemas 

de vigilância, dentre outros serviços especializados, possibilitam sensação de segurança e 

conforto em relação à criminalidade. 

Por fim, destaca-se o fator 4, em que do total da variância explicada, 12,12% é de 

sua responsabilidade (Tabela 1). Pela Tabela 14 evidencia-se que este fator é formado pelos 

itens V1 e V2, que remetem à ineficiência do Governo e a ausência de políticas públicas 

eficazes. Desta forma, optou-se por denominá-lo da seguinte forma: “Fator 4 – Ineficiência do 

Estado na promoção da segurança pública”. 

 

Tabela 14 – Composição do Fator 4: Ineficiência do Estado na promoção da segurança 

pública 
 

V 
 

Item 
 

Comu. 
Carga 

Fatorial 
 

1 
A ineficiência do Governo contribui para a expansão do setor de segurança 

privada. 

 

0,750 
 

0,836 

 

2 
A ausência de políticas públicas eficazes contribui para a expansão do setor de 

segurança privada. 

 

0,741 
 

0,807 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se na Tabela 14 que o fator 4 é composto pelos seguintes itens: V1 – A 

ineficiência do Governo contribui para a expansão do setor de segurança privada e V2 – A 

ausência de políticas públicas eficazes contribui para a expansão do setor de segurança 

privada. Ressalte-se que estes foram os itens com maior carga fatorial (0,836 e 0,807), 

respectivamente, e portanto, são os que possuem maior poder explicativo, tendo em vista que 

sinalizam como os mais influentes sob a percepção dos discentes. 
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Neste contexto, Cubas (2005) destaca que para os cidadãos, em um cenário de 

descrença nas instituições públicas e de incapacidade do Estado em assegurar os bens e a 

integridade física das pessoas, a adoção de uma lógica de mercado como alternativa às falhas 

do poder público aparenta ser a opção mais atraente e eficiente. Por consequência, empresas 

oferecendo segurança pessoal e patrimonial se validam e se constituem na sociedade com a 

finalidade de restaurar a sensação de segurança de quem está disposto a arcar com esses 

serviços (BARROSO, 2017). 

Desta forma, pode-se afirmar que, a ineficiência do Estado na promoção da 

segurança pública e a ausência de políticas públicas eficazes à esta promoção, se constituem 

como fatores explicativos para o crescimento e a expansão do setor de segurança privada, que 

mesmo em meio à crise econômica enfrentada nos últimos anos no país, continua sendo um 

dos mercados que mais se desenvolve, de acordo com estudos empíricos, como os de Araújo 

et al. (2017) e Barroso (2017), e informações de mercado (FENAVIST, 2016). 

Objetivando complementar as análises acerca dos fatores determinantes do custo 

com segurança privada, utilizou-se da estatística descritiva, através da indicação de médias, 

conforme demonstra a Tabela 15, para verificar qual foi o fator que recebeu o maior grau de 

influência de acordo com a percepção dos discentes. Cabe ressaltar, que para fins de análise, 

elaborou-se uma escala de influência de acordo com o nível de importância, expressa em 

números, que poderiam ser atribuídas às variáveis, sendo 1 - sem influência; 2 - pouca 

influência; 3 - razoável influência; 4 - influente; e 5 - muito influente.   

 

Tabela 15 – Comparação das médias por fator de acordo com a percepção dos discentes 

Fator Média 

Fator 1 – Mudanças conjunturais 3,65 

Fator 2 – Prevenção ao crime pelo Governo, pelo cidadão e pelo setor empresarial 3,38 

Fator 3 – Crescimento do crime e da sensação de insegurança 4,40 

Fator 4 – Ineficiência do Estado na promoção da segurança pública 4,37 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Desta forma, por meio da Tabela 15 é possível verificar as notas médias atribuídas 

a cada fator de acordo com a percepção dos discentes. Com os resultados, depreende-se que o 

grupo que obteve maior média no quesito influência foi o Fator 3 – Crescimento do crime e da 

sensação de insegurança (4,40), conforme a escala de influência utilizada nesta pesquisa (1 a 

5); seguido do Fator 4 – Ineficiência do Estado na promoção da segurança pública, que obteve 

a média de 4,37. As médias dos fatores 1 e 2 correspondem, dentro da escala proposta na 
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pesquisa, ao grau de média influência. Cabe ressaltar que os fatores 3 e 4 também foram os 

que receberam as maiores cargas fatoriais, demonstrando, portanto, serem os mais influentes 

sob a ótica dos discentes.  

 

4.4 Síntese dos resultados 

Essa subseção tem por finalidade apresentar uma síntese dos principais resultados 

encontrados no estudo. O Quadro 6 apresenta os objetivos delineados, a metodologia utilizada 

para execução, bem como os principais resultados encontrados. 

 

Quadro 6 - Objetivos, metodologia e resultados da pesquisa                                        Continua... 

Objetivo Metodologia Principais resultados 

Caracterizar o perfil 

dos discentes. 

Estatística descritiva, 

com indicação de 

frequência. 

A maioria dos discentes do curso de Ciências Contábeis 

das universidades públicas de Mossoró/RN é formada 

por jovens na faixa etária entre 20 e 24 anos de idade 

(49,3%); solteiros (67,6%) e que apenas estudam 

(40,8%). Observou-se também que há uma pequena 

predominância do gênero feminino sobre o masculino, 

com um percentual de 51,6% da amostra. Verificou-se 

que a residência da maioria dos discentes é própria 

(77%); sendo que 81,7% residem em casa e apenas 

18,3% em apartamento. Por fim, ressalte-se que 93,4% 

residem na zona urbana e apenas 6,6% na zona rural. 

Verificar a percepção 

dos discentes sobre os 

agentes e equipamentos 

de segurança privada 

Estatística descritiva, 

com indicação de 

frequência, médias e 

desvios-padrão. 

Verificou-se que os discentes não possuem uma visão 

clara sobre o trabalho desenvolvido pelos agentes de 

segurança privada (ASP), tendo em vista que em todas 

as afirmativas demonstraram-se neutros. Além disso, os 

achados trazem importantes implicações ao sinalizar 

que, em linhas gerais, os cidadãos não confiam no 

trabalho dos ASP para proteger suas vidas e seus bens, 

bem como de que os ASP não são sensíveis e prestativos 

com o público. 

Verificou-se que os discentes consideram que a 

instalação de equipamentos de segurança proporciona 

segurança ao cidadão, principalmente no que diz 

respeito à propriedade privada, tais como suas 

residências. No que diz respeito aos estabelecimentos 

públicos, os dados demonstram que aproximadamente 

metade dos discentes concordam que a instalação de 

equipamentos de segurança contribui para o alcance da 

segurança e do bem-estar, ao passo que cerca de um 

terço mostram-se neutros sobre essa questão. 
 

Avaliar a percepção 

dos discentes quanto à 

utilização dos serviços 

de segurança privada 

como medida de 

combate ao crime, sob 

a ótica da Teoria da 

PSC. 
 

De forma geral, os discentes consideram que a 

segurança privada pode ser considerada uma medida de 

combate ao crime, sob os preceitos das técnicas da 

Teoria da PSC, que tem como principal objetivo 

desencorajar a prática do crime, ou seja, a prevenção e 

não a sua punição. 
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Averiguar os serviços 

mais utilizados pelos 

discentes no tocante a 

segurança privad 

Estatística descritiva, 

com indicação de 

frequência. 

Averiguou-se que serviços mais frequentes foram: 

seguro de veículos (87,3%); vigilância, rondas e 

patrulhas (85,9%); introdução de barreiras físicas 

(fechaduras, grades, cofres, materiais reforçados etc.); 

equipamentos de vigilância - cerca elétrica (81,2%) e 

sistemas de alarmes (76,1%).  

Identificar os fatores 

determinantes do custo 

com segurança privada 

sob a ótica dos 

discentes. 

Análise fatorial 

exploratória e estatística 

descritiva, com indicação 

de médias. 

Quatro fatores foram formados, nomeados da seguinte 

forma: Fator 1 – Mudanças conjunturais; Fator 2 – 

Prevenção ao crime pelo Governo, pelo cidadão e pelo 

setor empresarial; Fator 3 – Crescimento do crime e da 

sensação de insegurança; e Fator 4 – Ineficiência do 

Estado na promoção da segurança pública. 

Os fatores mais influentes, dentro da escala de influência 

proposta na presente pesquisa (1 a 5), são os fatores 3 e 

o 4, tendo em vista que foram os que obtiveram as 

maiores médias (4,40 e 4,37), respectivamente, bem 

como apresentaram maiores cargas fatoriais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Findo à análise dos resultados, verifica-se que esta subseção, juntamente com as 

demais, atendeu o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. A seguir, são 

apresentadas as considerações finais. 
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5 CONCLUSÕES 

A proposta de dissertar sobre o custo com segurança privada sob a percepção dos 

discentes de Ciências Contábeis, bem como os determinantes do custo neste setor emerge de 

diversos fatores, devendo-se destacar que: (i) o custo com serviços de segurança privada tem 

crescido consideravelmente, apresentando altos valores tanto com pessoas físicas como 

pessoas jurídicas. Entretanto, apesar disso, ainda é um tema pouco estudado; (ii) investigar a 

percepção dos discentes sobre a segurança privada torna-se relevante, tendo em vista que a 

forma como estes percebem a atuação do Estado, pode ter importantes implicações frente ao 

atual cenário de violência e de insegurança em que se vive; (iii) às empresas de segurança 

privada, conhecer o que o público configura em relação à sua atuação, proporciona 

orientações pertinentes para que funcionem de maneira mais eficiente, adequada e confiável; 

(iv) os governos e as autoridades locais cada vez mais compram os serviços da segurança 

privada e incentivam parcerias entre os setores público e privado. Além disso, observa-se que 

a iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas têm investido cada vez mais em serviços de 

segurança privada, a fim de evitar a ação de criminosos. 

Destarte, o objetivo geral do estudo residiu em analisar a percepção dos discentes 

do curso de Ciências Contábeis das universidades públicas de Mossoró/RN sobre a segurança 

privada e os fatores determinantes de seu custo. Em relação ao primeiro objetivo específico – 

caracterizar o perfil dos discentes, constatou-se que a maioria dos discentes é formada por 

jovens na faixa etária entre 20 e 24 anos de idade, solteiros e que apenas estudam. Observou-

se também que há uma pequena predominância do gênero feminino sobre o masculino, 

demonstrando, portanto, uma maior presença feminina no curso. Verificou-se ainda que a 

residência da maioria dos discentes é de propriedade particular, e que a maioria dos discentes 

reside na zona urbana. 

Quanto ao segundo objetivo específico – verificar a percepção dos discentes sobre 

os agentes e equipamentos de segurança privada –, os achados permitem concluir que: (i) a 

maioria dos discentes afirmam que existem agentes de segurança privada (ASP) nos locais 

onde trabalham ou estudam, porém em suas residências particulares a presença dos ASP é 

baixa, o que pode ser justificado pelo fato de poucos residirem em apartamento/condomínio, 

que geralmente são locais em que se concentra a presença destes profissionais; (ii) quando 

questionados sobre a força que mais tem crescido nos últimos anos (segurança privada ou 

polícia), os discentes afirmam que é a segurança privada, sendo estes os profissionais que 

mais veem no seu cotidiano, se comparados à polícia; (iii) constatou-se que os bancos, 
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aeroportos, escolas e universidades são os locais em que os indivíduos mais veem ASP; (iv) 

os discentes não possuem uma visão clara sobre o trabalho desenvolvido pelos ASP, tendo em 

vista que em todas as afirmativas sobre a sua atuação profissional, demonstraram-se neutros. 

Além disso, os achados trazem importantes implicações ao sinalizar que, em linhas gerais, os 

cidadãos não confiam no trabalho dos ASP para proteger suas vidas e seus bens, bem como de 

que os ASP não são sensíveis e prestativos com o público. 

Verificou-se também que os discentes consideram que a instalação de 

equipamentos de segurança proporciona segurança ao cidadão, principalmente no que diz 

respeito à propriedade privada, tais como em suas residências. No que diz respeito aos 

estabelecimentos públicos, os dados demonstram que aproximadamente metade dos discentes 

concordam que a instalação de equipamentos de segurança contribui para o alcance da 

segurança e do bem-estar, ao passo que cerca de um terço mostram-se neutros sobre essa 

questão. 

O terceiro objetivo específico buscou avaliar a percepção dos discentes quanto à 

utilização dos serviços de segurança privada como medida de combate ao crime, sob a ótica 

da Teoria da PSC. Os resultados alcançados permitem concluir que, de forma geral, os 

discentes consideram que a segurança privada pode ser considerada uma medida de combate 

ao crime, sob os preceitos das técnicas da Teoria da PSC, que tem como principal objetivo 

desencorajar a prática do crime, ou seja, a prevenção e não a sua punição, tendo em vista que 

nas três situações apresentadas observou-se médias altas atribuídas pelos mesmos. 

Quanto ao quarto objetivo específico – averiguar os serviços mais utilizados pelos 

discentes no tocante à segurança privada –, averiguou-se que os serviços mais frequentes 

foram: seguro de veículos; vigilância, rondas e patrulhas; introdução de barreiras físicas 

(fechaduras, grades, cofres, materiais reforçados etc.); equipamentos de vigilância (cerca 

elétrica e sistemas de alarmes).  

Por fim, o quinto e último objetivo específico buscou identificar os fatores 

determinantes do custo com segurança privada sob a ótica dos discentes. Os discentes 

avaliaram os itens através de uma escala de influência de cinco pontos, em que 1 corresponde 

à opção “sem influência” e 5 à opção “muito influente”. A análise fatorial exploratória 

permitiu concluir que os itens se organizaram em quatro fatores, nomeados da seguinte forma: 

Fator 1 – Mudanças conjunturais; Fator 2 – Prevenção ao crime pelo Governo, pelo cidadão e 

pelo setor empresarial; Fator 3 – Crescimento do crime e da sensação de insegurança; e Fator 

4 – Ineficiência do Estado na promoção da segurança pública, sendo estes os fatores 
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determinantes do custo com segurança privada sob a percepção dos discentes. Os fatores mais 

influentes, dentro da escala de influência proposta na presente pesquisa são os fatores 3 e o 4, 

tendo em vista que foram os que obtiveram as maiores médias (4,40 e 4,37), respectivamente. 

O fator 1, por sua vez, apresentou média de 3,65 e o fator 2 apresentou média de 3,38.  

Sob a perspectiva teórica, vale salientar que os achados desta pesquisa confirmam 

os prognósticos da Teoria da PSC, a qual aduz que, a prevenção ao crime é considerada como 

uma das principais funções da segurança privada e que tal prevenção é alcançada por meio de 

ações que alteram as características situacionais ou ambientais dos locais, de maneira que 

dificulte a prática do crime, aumente a sua probabilidade de detecção ou reduza as 

recompensas inerentes (CRAWFORD, 1998; CUSSON, 2007). 

Vale salientar que embora existam algumas pesquisas sobre o custo com 

segurança privada, nenhuma tratou de forma direta sobre a percepção de cidadãos comuns, as 

quais, de forma geral, analisaram setores empresariais específicos, tais como o setor salineiro 

(SILVA et al., 2016) e o setor bancário (ARAÚJO et al., 2017). Desta forma, o presente 

estudo traz uma abordagem diferenciada, na medida em que busca investigar a percepção dos 

discentes sobre o custo com a segurança privada, que não fora abordada anteriormente.  

Ressalte-se que a análise do constructo custo com segurança privada foi vista 

tanto sob o enfoque teórico quanto sob o empírico, na medida em que, foi possível identificar 

os fatores determinantes do custo com segurança privada, bem como os principais custos 

incorridos pelos discentes neste setor.  

Verifica-se uma escassez de estudos nacionais e internacionais acerca dessa 

temática, e as pesquisas encontradas são incipientes, havendo, portanto, a necessidade de 

maior aprofundamento no assunto. A pesquisa avança nos campos teórico e prático, porém 

algumas limitações podem ser apontadas, razão pela qual sugere-se uma reflexão para futuras 

pesquisas, em especial quanto ao aumento da amostra e à utilização de outras técnicas 

estatísticas. 

Desta forma, sugere-se para pesquisas futuras a reaplicação do instrumento de 

pesquisa em outras instituições de ensino superior, buscando-se comparar a percepção dos 

discentes de instituições públicas e privadas, bem como de diferentes regiões do país. 

Ademais, sugere-se também a realização da pesquisa com cidadãos comuns, fazendo-se 

abordagem direta junto à população em locais específicos em que demostra-se a presença de 

agentes de segurança privada (principal profissional do setor), tais como bancos e centros 

comerciais. Por fim, sugere-se a aplicação do estudo no comércio, buscando-se identificar a 
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percepção de empresários de pequenas e médias empresas sobre o custo com segurança 

privada, além de realizar a aplicação de análise fatorial confirmatória, com vistas à confirmar 

os fatores determinantes encontrados no presente estudo. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

 

Prezado (a), meu nome é Ítalo Carlos Soares do Nascimento, aluno do Programa de Pós-

Graduação em Administração e Controladoria (PPAC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), e 

tenho como orientadora a profª. Dra. Maria Naiula Monteiro da Silva. Estou desenvolvendo uma 
pesquisa que fundamenta a elaboração de uma dissertação de mestrado, que tem como objetivo 

analisar a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis sobre o custo com segurança 

privada. 
Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo 

ou coação. O nosso interesse não se prende com o seu nível de conhecimentos acerca desta temática, 

mas com a sua percepção acerca dos diversos aspectos abordados. Em nenhum momento você será 

identificado. Os resultados dessa pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade será 
preservada, pois serão divulgados apenas para fins acadêmicos. Para responder a pesquisa você levará, 

aproximadamente, 10 minutos e não terá nenhum gasto financeiro.  
Desde já agradecemos sua participação! 

 

PARTE I – INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE  
 

1.1 Idade: 
(  ) Até 19 anos              (  ) 20 a 24 anos          (  ) 25 a 29 anos             (  ) 30 a 34 anos  
(  ) 35 a 39 anos             (  ) 40 a 44 anos          (  ) 45 anos acima            

 

1.2 Gênero: (  ) Masculino      (  ) Feminino     (  ) Outro: ____________________________ 

 

1.3 Estado civil: 
(  ) Solteiro(a)    (  ) Casado(a)/União estável    (  ) Divorciado(a)    (  ) Viúvo(a) 
 

1.4 Período que está cursando: 
(  ) 4º período                (  ) 5º período             (  ) 6º período                (  ) 7º período 
(  ) 8º período                (  ) 9º período             (  ) 10º período 
 

1.5 Instituição:  (  ) UERN             (  ) UFERSA 

 

1.6 Situação Profissional: 
(  ) Estudante                       (  ) Estagiário        (  ) Profissional autônomo       (  ) Empresa privada 
(  ) Servidor público            (  ) Outro: ___________________ 

 

1.7 Renda familiar: 
(  ) Até 1 salário mínimo              (  ) 2 a 3 salários mínimos 
(  ) 4 a 6 salários mínimos            (  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) 10 a 12 salários mínimos        (  ) Acima de 12 salários mínimos 
 

1.8 A habitação onde mora é: (  ) Própria        (  ) Alugada 
 

1.9 Reside em: (  ) Casa        (  ) Apartamento    

 

1.10 Reside em: (  ) Zona Urbana       (  ) Zona Rural 
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PARTE II – SEGURANÇA PRIVADA 
 

Esclarecimento:  

 
Os serviços de segurança privada vão desde atividades de vigilância e segurança patrimonial 

de estabelecimentos públicos e privados; segurança privada de pessoas físicas e instituições 

financeiras; transporte de valores e outras, desenvolvidas por empresas especializadas; equipamentos 

de vigilância e tecnologia informática até avançado armamento militar e pessoal de combate.  
Considerando-se a importância dos agentes de segurança privada como principais 

profissionais deste setor, serão feitos alguns questionamentos sobre a atuação dos mesmos. Com este 

questionário pretendemos saber a sua percepção acerca dos agentes de segurança privada em geral, e 

não sobre os agentes de segurança privada de um determinado contexto/local específico, que 

eventualmente possa conhecer melhor. Para os efeitos deste estudo, apenas consideramos agentes de 

segurança privada aqueles indivíduos que usam uniformes que os identificam como tal.  
Além disso, serão levantadas questões acerca dos equipamentos de segurança privada, bem 

como de sua percepção sobre o setor de segurança privada como instrumento de combate ao crime.  

 

2.1 Existem agentes de segurança privada no local onde trabalha/estuda? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

2.2 Existem agentes de segurança privada na sua residência/apartamento/condomínio? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

2.3 Em sua opinião, qual das duas forças tem vindo a crescer mais nos últimos anos? 
(  ) Segurança privada        (   ) Polícia 

 

2.4 Costuma ver com mais frequência: 
(  ) Agentes da polícia        (  ) Agentes de segurança privada 

 

2.5 De forma geral, com que frequência costuma ver agentes de segurança privada? 
(  ) Nunca       (   )  Raramente    (  ) Poucas vezes      (  ) Quase todos os dias     (  ) Todos os dias 

 

2.6 Gostaria que indicasse a frequência com que vê os agentes de segurança privada nos 

contextos a seguir enunciados: 

 
 

Contextos 
 

Nunca 
Rara-

mente 
Poucas 

vezes 
Quase 

sempre 

 

Sempre 

1. Centros comerciais      

2. Estações de transportes públicos/transportes públicos      

3. Lojas/Estabelecimentos comerciais      

4. Locais de lazer e diversão       

5. Estádios/Eventos desportivos       

6. Hospitais/Centros de saúde      

7. Museus/Galerias/Bibliotecas      

8. Bancos      

9. Aeroportos      

10. Escolas/Universidades      

11. Bares/Casas de show      
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Nos itens a seguir, julgue considerando-se a seguinte escala: 

(1) Discordo totalmente | (2) Discordo | (3) Nem concordo nem discordo | 

(4) Concordo | (5) Concordo totalmente 

 

2.7 Percepção face a segurança privada: 
 1 2 3 4 5 
1. O trabalho dos agentes de segurança privada é complexo.      
2. Os agentes de segurança privada são bem treinados.      
3. A presença dos agentes de segurança privada proporciona segurança ao cidadão.      

4. Os agentes de segurança privada geralmente são prestativos e sensíveis com o público.      

5. Os cidadãos podem confiar nos agentes de segurança privada para proteger suas vidas 

e os seus bens. 
     

6. A instalação de equipamentos de segurança privada em residências particulares 

(câmeras de segurança, cercas elétricas, centrais de monitorização de alarmes etc.), 
proporciona segurança ao cidadão. 

     

7. A instalação de equipamentos de segurança privada em estabelecimentos públicos 

(câmeras de segurança, cercas elétricas, centrais de monitorização de alarmes etc.), 

proporciona segurança ao cidadão. 

     

8. A introdução de barreiras físicas ou obstáculos, como fechaduras, grades e materiais 

reforçados, dificulta o cometimento de crimes. 
     

9. A introdução de formas de vigilância e monitorização, como incluir o controle de 

entradas e saídas, vigilância, alarmes ou iluminação, dificulta a prática do crime. 
     

10. A substituição do dinheiro por cartões como meio de pagamento, dificulta o 

cometimento de crimes. 
     

Nota: 1 – Discordo totalmente | 2 – Discordo | 3 – Nem concordo nem discordo | 4 – Concordo | 5 – Concordo totalmente 

 

 

PARTE III –  CUSTO COM SEGURANÇA PRIVADA 
 

Esclarecimento:  

 
Os custos com segurança privada podem ser entendidos como aqueles provenientes da 

contratação e utilização dos serviços privados de segurança, bem como dos materiais e dos 

equipamentos utilizados para a sua realização, com o objetivo de garantirem a segurança e bem-estar 

individual e coletivo.  
Em vista disso, nas questões a seguir, busca-se identificar os principais dispêndios (pessoais e 

da comunidade) realizados no tocante à contratação de serviços de segurança privada, bem como dos 

fatores determinantes do custo deste setor, sob a sua percepção. 
 

3.1 Considerando os fatores descritos no quadro a seguir, na sua percepção, numa escala de 1 a 

5, quais fatores são determinantes do custo com segurança privada? 
 

Julgue considerando-se a seguinte escala: 
(1)  – Sem influência | (2) – Pouca influência | (3) – Razoável influência | 

(4) – Influente | (5) – Muito influente 
                                          

Fatores 1 2 3 4 5 
1. A ineficiência do Governo contribui para a expansão do setor de segurança privada.      
2. A ausência de políticas públicas eficazes contribui para a expansão do setor de 
segurança privada. 

     

3. A transformação da paisagem urbana, com a proliferação dos chamados espaços 

semipúblicos (shopping centers, universidades, restaurantes, bares, museus, parques 

etc.), dos edifícios empresariais e edifícios de instituições públicas contribuem para a 

expansão do setor de segurança privada. 
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4. Com o crescimento do crime, da violência e da sensação de insegurança 

generalizada o cidadão comum tem investido mais em serviços privados de segurança. 
     

5. Com o objetivo de reduzir os níveis de risco do crime o cidadão comum tem investido 

mais em serviços privados de segurança. 
     

6. A ineficiência da polícia contribui para a expansão do setor de segurança privada, 

fazendo com que o próprio Governo invista em segurança privada. 
     

7. A forma como as corporações se desenvolveram e mudaram, no século XX, 

motivou uma maior procura de equipamento e serviços especializados de segurança. 
     

8. Os produtos e serviços de segurança são vendidos não apenas como meios de proteção 

contra a ameaça, mas, também, para melhorar o bem-estar individual e social, o sucesso 

comercial e a confiança financeira, fazendo com haja uma expansão do setor de 

segurança privada. 

     

9. A polícia não possui recursos inesgotáveis que permitam uma segurança 

personalizada, o que leva o cidadão comum a investir em segurança privada. 
     

10. O crescimento do setor privado da segurança pode ser explicado pela difusão da 

“cultura de consumo”, pois as práticas, crenças e valores, associadas ao consumo, 

desempenham um papel preponderante na estruturação da vida econômica, social e 
cultural contemporânea. 

      

11. O crescimento e o desenvolvimento de grandes estabelecimentos de lazer, 

comerciais, industriais ou residenciais, que são abertos ao público, mas que são 

propriedade privada, contribuem para o crescimento da segurança privada. 

     

12. O crescimento do setor privado da segurança resulta do aumento do tempo que 

as pessoas passam, no seu cotidiano, afastados da família e do seu círculo de amigos 

nos grandes centros em que predomina o anonimato. 

     

13. As seguradoras exercem uma pressão sobre os seus clientes para que estes se 

protejam melhor e tomem medidas concretas de prevenção através da compra de 

produtos e serviços especializados de proteção e segurança. 

     

14. A perda de atratividade de novos investimentos e/ou exclusão dos existentes por 

parte do comércio estimula investimentos em segurança privada. 
     

15. A redução na atividade turística em decorrência do crime estimula investimentos 

em segurança privada. 
     

16. O êxodo rural e a expansão da propriedade privada contribuíram para a expansão 

da segurança privada. 
     

Outro: 
Nota: 1 – Sem influência | 2 – Pouca influência | 3 – Razoável influência | 4 – Influente | 5 – Muito influente 

 

3.2 Aponte, nos itens a seguir, quais serviços você ou alguém conhecido já utilizou no que tange à 

segurança privada: 
 

(Assinale “Sim” ou “Não”) 
 

Serviços utilizados Sim Não 
1. Segurança patrimonial (agente de segurança privada)   

2. Equipamentos de vigilância - câmeras de segurança   

3. Equipamentos de vigilância - sistemas de alarmes   

4. Equipamentos de vigilância - sistemas de iluminação   

5. Equipamentos de vigilância - cerca elétrica   

6. Seguro de veículos   

7. Seguro de materiais eletrônicos (celular, notebook etc.)   

8. Vigilância, rondas e patrulhas   

9. Detetives privados   

10. Transporte de dinheiro e guarda-costas   

11. Introdução de barreiras físicas (fechaduras, grades, cofres, materiais reforçados etc.)   

12. Investimento em tecnologia (implementação de sistemas de códigos ou PIN´s)   

Outro: 

 

Agradecemos a sua participação! 

Dúvidas e/ou sugestões? Entre em contato: italocarlos25@gmail.com 


