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1 TEMA 

Planejamento de desenvolvimento de Segurança Orgânica: Uma proposta para o 

CBMMA (Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão). 

 

 

2 PROBLEMA 

O que poderá ser feito para que o CBMMA consiga manter aspectos de Segurança 

Orgânica sólidos, a fim de mantê-lo seguro e fortalecido? 
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3 PROBLEMATIZAÇÃO (FORMULAÇÃO DO PROBLEMA) 

 

A segurança orgânica para as instituições militares vem ganhando grande desta-

que no cenário nacional e até mesmo mundial, com o avanço tecnológico dos meios de comu-

nicação de massa, isto porque há de se observar uma fragilidade muito grande nessa questão, 

com notícias veiculadas em telejornais, internet, redes sociais, notícias de militares que apre-

sentam condutas que comprometem os atributos da ética militar.  

O Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), em apostila criada para o Curso de Introdução a Atividade de Inteligência, ensina 

que a Atividade de inteligência é um elemento chave no mundo atual, sendo vista como im-

prescindível para qualquer organização, tanto em assuntos públicos como privados. 
 
Não resta dúvida de que a Inteligência é vista como área de interesse para qual-
quer organização no mundo dos negócios, assuntos públicos ou privados. Essa 
atividade é tida como elemento chave em um mundo contemporâneo no qual as in-
formações e a necessidade de processá-las aumentam em progressão geométrica, 
enquanto a capacidade de processamento não segue na mesma proporção. (MINIS-
TÉRIO DA JUSTIÇA, 2011, p. 04) (Grifo do autor) 

 

Esta mesma segurança deve ser trabalhada nessas instituições através da atividade 

de inteligência que é vista como uma área de interesse para qualquer Organização do mundo. 

É um trabalho que precisa ser fortalecido e sistematizado nas unidades militares, atendendo a 

cada peculiaridade e estabelecendo diferenças e comparações com outras organizações milita-

res do estado do Maranhão. 

Seria um transtorno muito grande, por exemplo, se pessoas más intencionadas ti-

vessem acesso ao sistema do Departamento de Pessoal (DP) da Corporação Bombeiro Militar 

e emitissem carteiras originais com informações pessoais falsas? E se estas mesmas pessoas 

resolvessem adentrar num estabelecimento bancário portando essas identidades e uniformes 

de Bombeiros? Sem dúvidas, as consequências seriam desastrosas para a Instituição, se tor-

nando por vezes um grande problema, se não estabelecidos meios para inibi-los. Por outro 

lado, situações como estas seriam facilmente resolvidas se houvesse uma Atividade de Inteli-

gência Bombeiro Militar ativa. 
 
A atividade de Inteligência Bombeiro Militar é o exercício permanente e sistemático 
de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou po-
tenciais na esfera de Segurança Pública, orientadas para produção e salvaguarda de 
conhecimentos necessários para subsidiar o processo decisório; para o planejamento, 
execução e acompanhamento de uma política de Segurança Pública e das ações para 
prever, prevenir e neutralizar riscos referentes a desastres naturais e de causa huma-
na, calamidades, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio; as-
suntos de interesse institucional e a proteção dos seus ativos corporativo, sendo e-
xercida pelas Agências de Inteligência dos Corpos de Bombeiros Militares. (MI-
NISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 17) 
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O conceito apesar de bastante amplo, evidencia claramente que a Inteligência 

Bombeiro Militar deve levantar conhecimentos sobre as ameaças que dizem respeito à Segu-

rança Pública, auxiliando no processo decisório no tocante ao planejamento, execução e a-

companhamento da política de Segurança Pública e ações que dizem respeito a atuar sobre os 

riscos que interferem na segurança do público interno e externo, bem como os ativos organi-

zacionais. 

Com isso, outros problemas também seriam capazes de comprometer a segurança 

orgânica do CBMMA, por exemplo, situações que envolvam o extravio de materiais bélicos, 

armamento e rádios comunicadores, além de outros materiais como: serras circulares, material 

usados para atender ocorrências e outros Bens Tangíveis, prejudicando o bom funcionamento 

da Instituição. 

Neste sentido, o grande cerne da questão está na possibilidade deste pesquisador 

investigar de que maneira as Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão traba-

lham a segurança orgânica internamente, propondo seu fortalecimento e comparando com 

modelos de outras organizações militares como Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira.  

Desta Forma, será que as Organizações Militares Estaduais conseguem manter as-

pectos de segurança orgânica sólido, que mantém as instituições seguras e de que forma pode-

se fortalecer esta segurança para as unidades do CBMMA? 
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4OBJETIVOS  
 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a segurança orgânica no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a fim de propor 

o fortalecimento da proteção dos ativos de suas unidades.   

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar levantamento bibliográfico sobre o tema. 

 Identificar os conceitos de segurança institucional e todos seus elementos, de contra-

inteligência e segurança orgânica, seus elementos pertinentes a temática, e de outros 

elementos que possam corroborar. 

 Investigar o desenvolvimento da segurança orgânica do Corpo de Bombeiros Militar 

do Maranhão e comparar com outras organizações militares.  

 Identificar características e peculiaridades das Organizações militares a fim de 

subsidiar um modelo de sistematização de um planejamento de desenvolvimento de 

segurança orgânica como oportunidade de fortalecimento de unidades da capital e no 

interior do Maranhão. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1  ALGUNS CONCEITOS 

 

A proteção dos ativos de uma Corporação necessita muito mais do que equipa-

mentos e pessoal, mas principalmente do planejamento estratégico e uma atividade de inteli-

gência ativa e operante, onde nele estarão descritas as diretrizes dos procedimentos de segu-

rança a serem seguidos, no caso de ameaças à Instituição. Com isso, este planejamento preci-

sará alcançar todas as unidades da Corporação, com a finalidade de obter excelência na segu-

rança, além de eficiência e eficácia em suas diversas atividades perante a sociedade. 

O conceito de segurança institucional deve ser bem definido para melhor compre-

ensão, Emerson Passaroto Lopes fala que: 

 
A segurança institucional é também conhecida como Segurança Corporativa, pois 
visa tratar os riscos e suas variáveis – Ameaça, Vulnerabilidade, Probabilidade e 
Impacto – utilizando-se de Recursos Humanos, Técnicos e Organizacionais com o 
objetivo de garantir a continuidade da organização. “... Protege pessoas, bens, in-
formações e imagens relacionadas direta ou indiretamente à instituição [...]. (LO-
PES, 2016, p. 12) 

 

O autor nos remete a uma conceituação simples que evidencia de forma clara que 

a segurança institucional trabalha na sua plenitude a análise de riscos, bem como suas variá-

veis. Dentro de uma corporação como as organizações militares, devem-se tratar as ameaças 

que possam atingir a instituição, os pontos de vulnerabilidade, a probabilidade de um evento 

alheio a segurança, bem como a dimensão dos impactos que podem acometê-la. A segurança 

institucional visa exclusivamente proteger os recursos humanos, a estrutura física das institui-

ções (áreas, instalações, materiais e equipamentos), as informações, bem como a imagem da 

corporação. 

Segundo a o site da ABIN, 2018 

 
A Contra-inteligência tem como atribuições, a produção de conhecimentos e a reali-
zação de ações voltadas para a proteção de dados, conhecimentos, infra-estruturas 
críticas – comunicações, transportes, tecnologias de informação – e outros ativos 
sensíveis e sigilosos de interesse do Estado e da sociedade. 
 

O Comando Geral e os Batalhões de Bombeiros Militar devem possuir uma estru-

tura capaz de responder às necessidades da população e ao mesmo tempo, prevenir-se, ao 

ponto de proteger seus ativos de pessoas más intencionadas.  

Portanto, o papel da contrainteligência é o de estar sempre a um passo a frente de 

qualquer ameaça aos anseios do comando. Desta forma, a missão é obter e analisar dados que 

oferecerão suporte aos seus objetivos, tanto na defesa contra as ameaças existentes, quanto na 
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identificação de oportunidades. Do ponto de vista interno, a contrainteligência enfoca a prote-

ção dos militares, dos bens, do controle das ameaças e da manutenção da eficiência da gestão. 

De acordo com a agência de inteligência da Polícia Civil do Paraná (AIPC), a 

contrainteligência destina-se a produzir conhecimentos para neutralizar as ações adversas, e 

proteger a atividade e a instituição a que pertence. À contrainteligência competem as ativida-

des de segurança orgânica (SEGOR) e Segurança Ativa (SEGAT). 
 

A SEGOR caracteriza-se pelo conjunto de medidas integradas e planejadas, destina-
das a proteger os ativos institucionais (tangíveis e intangíveis), em especial, o pesso-
al, a documentação, as instalações, o material, as operações de ISP, as comunica-
ções, telemática e a informática.” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 44) 

 

O Ministério Público do Trabalho (MTP) a Procuradoria – Geral nos diz que: 
A segurança institucional engloba um conjunto de ações visando à proteção e salva-
guarda da instituição e de seus integrantes, para neutralizar as ameaças protagoniza-
das por atores hostis e eventos naturais. 
A segurança orgânica e a segurança ativa, por sua vez têm sido inseridas pela dou-
trina clássica como segmentos da segurança institucional, como estruturas estanques 
da sua finalidade de atuação. 
Nesse escopo, a segurança orgânica contempla as ações de segurança de pessoas, 
materiais, áreas e instalações e segurança da informação. A segurança orgânica, atu-
almente, também é composta por vertentes de inteligência, contrainteligência e as-
suntos internos. Já a segurança ativa é definida pelas atividades de contraespiona-
gem, contrassabotagem, contracrime organizado e contrapropaganda. (MPT, 2016 ) 

 
O autor aborda o conceito de segurança institucional entendendo como conjunto 

de ações cuja finalidade é a proteção e salvaguarda da instituição e seus integrantes. Explana 

que possui dois segmentos - a segurança orgânica e segurança ativa. É evidente quais ativos 

devem ser protegidos por essas ações, a saber: segurança de pessoas, materiais, áreas e insta-

lações e segurança da informação, permeado pelas atividades da segurança ativa de contraes-

pionagem, contrassabotagem, contracrime organizado e contrapropaganda, conhecimentos 

associados a atividade de inteligência, contrainteligência e assuntos internos. 

Bacalhau, 2010 ensina que “[...] a Contra-Inteligência conta com dois segmentos: 

Segurança Orgânica e Segurança Ativa”. Fica evidenciado que a segurança institucional e 

contrainteligência são equivalentes, pois ambos possuem a mesma finalidade e segmentos, 

sendo o órgão de inteligência da instituição militar um dos principais atores para o sucesso da 

segurança institucional. 
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5.2 A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA ORGÂNICA PARA AS ORGANIZAÇÕES MI-

LITARES ESTADUAIS 

 

Para iniciar uma discussão sobre a segurança orgânica nas organizações militares 

estaduais é necessário considerar a contribuição do Técnico de segurança institucional e 

Transporte do Ministério Público Federal e especialista em Gestão Pública, Rodrigo Otávio 

da Silva Horta, 2016 afirma: 

 
As questões referentes à gestão da Segurança Institucional promovida pela Adminis-
tração Pública deixam clara a importância de serem traçadas diretrizes e normas ge-
rais para a elaboração de planos de segurança orgânica,específicos às características 
e obrigações de cada órgão público [...] a segurança institucional deverá primar pelo 
envolvimento de todos os seus integrantes em ações de prevenção, pois, se regida,no 
envolto da ética e da justiça, irá repercutir favoravelmente em todo corpo institucio-
nal,produzindo imunidade a qualquer tipo de ameaça [...] 
 

Analisando esta afirmação, fica notória a necessidade de produção sistematizada 

de ações que possam garantir a produção de proteção da administração pública. Vale ressaltar 

que as organizações militares estaduais que fazem parte deste contexto devem se valer de 

normas gerais e plano de segurança orgânica capazes de subsidiar ações preventivas que en-

volverão todos, no tocante a segurança de sua instituição. Contudo, requer comprometimento 

pautado na ética militar, favorecendo assim como um todo o corpo institucional, sendo de 

extrema importância tais medidas, conforme versa que favorece em todo o corpo institucional, 

produzindo imunidade a qualquer tipo de ameaça, sendo isso por si só de extrema importância 

para as organizações militares estaduais. 

André Soares, 2010 em sua abordagem cita o seguinte: 

 
Segurança Institucional é um tema ausente da agenda nacional e tradicionalmente 
não constitui prioridade das autoridades e dirigentes do poder público. Habitualmen-
te essa temática ganha evidência quando da ocorrência de contingências de grande 
proporção, cujos danos e prejuízos ao país expõem deficiências e revelam sérias 
vulnerabilidades institucionais, ensejando inclusive a devida responsabilização cri-
minal dos envolvidos. Infelizmente, prevalece em nossa sociedade a subcultura em 
que os paliativos imperam em detrimento das soluções, potencializando o agrava-
mento do risco à segurança. Nesse mister, a importância da segurança institucional 
transcende a ação de proteção e salvaguarda, pois afeta diretamente a eficiência de 
nossas instituições e, em última instância, a própria segurança nacional.  
 

Soares retrata que no Brasil não há uma cultura de proteção a segurança das insti-
tuições, segundo ele, a segurança institucional somente é colocada em evidência mediante 
situações adversas de grandes proporções, e revelam assim sérias vulnerabilidades institucio-
nais, e potencializando ainda mais os riscos.  

Cabe ressaltar que há um clamor do autor em chamar a atenção para o fim da sub-
cultura do paliativo, e que se apontem soluções para a segurança institucional. Por fim, cita 
que a importância da segurança institucional vai além da ação de proteção e salvaguarda, pois 
afeta diretamente a eficiência das organizações, não é diferente das militares estaduais.
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6METODOLOGIA 
 

O referente projeto de pesquisa trata de conhecimentos atuais, com intuito de fo-

mentar um planejamento de abrangência para resultados futuros. Além disso, este projeto 

busca desenvolver matéria nova para contribuir com a construção sistematizada sobre o tema 

proposto. 

A pesquisa será exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema, a fim de torná-lo mais explícito. A opção metodológica será a bibliográfica e a do-

cumental, com ênfase nas fontes de estudos relacionadas à segurança institucional.  

Os tipos de investigação que mais se adaptam ao projeto de pesquisa em estudo 

são a análise documental e a análise de conteúdo visando ter um diagnóstico sobre como as 

organizações militares abordam a segurança institucional.  

De acordo com Malhotra (2001), a pesquisa exploratória tem como característica 

a necessidade de compreensão de um problema com maior grau de precisão.  

Essa compreensão, neste trabalho, se fará a partir da análise qualitativa de entre-

vista aos comandantes de unidades do Exército Brasileiro, e do CBMMA, bem como questio-

nários à militares do CBMMA, a fim de se obter dados atuais e garantindo o conhecimento 

necessário para elaboração de um planejamento de segurança institucional para o CBMMA. 

Essas questões abertas gerarão hipóteses e novas idéias, aumentando a compreensão do pro-

blema ainda amplo.  
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7CRONOGRAMA 

 

Atividades / Período 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 

1ª 

S 

2ª 

S 

3ª  

S 

4ª 

S 

1ª 

S 

2ª 

S 

3ª  

S 

4ª 

S 

1ª 

S 

2ª 

S 

3ª  

S 

4ª 

S 

1ª 

S 

2ª 

S 

3ª  

S 

4ª 

S 

Conclusão do projeto de pesquisa 
junto ao orientador de TCC 

X X               

Elaboração dos instrumentos para a 
coleta dos dados 

  X              

Coleta de dados    X X X           
Organização dos dados coletados      X X          
Análise e interpretação dos dados       X X X        
Redação do TCC         X        
Revisão 1          X       
Redação do TCC           X      
Revisão 2            X     
Conclusão do TCC             X X   
Revisão final              X X  
Envio da versão final do TCC                X 
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