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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Segurança física e patrimonial foi o tema da 55ª edição do Fórum de TIC da Data-
prev, realizado, pela primeira vez,  no Rio de Janeiro. O evento reuniu representan-
tes da Eletronuclear, Alog, Casa da Moeda e da própria Dataprev para compartilhar 
informações e debater as ações de segurança efetivadas pelas empresas públicas e 
privadas, assim como os desafios atuais da gestão de riscos.

Os especialistas das empresas buscaram abordar os investimentos feitos na prote-
ção do patrimônio e na vida dos empregados, caso da Dataprev, assim como os cui-
dados minuciosos com a segurança, o que na Casa da Moeda, envolveu, inclusive, a 
formação de uma brigada interna treinada pela Brigada Especial de Paraquedistas e 
um cadastro de informações de visitantes, em parceria com a Polícia Federal. 

Boa leitura!
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Segurança física e patrimonial

Diogo Rosa
Gerente da Divisão de Gestão Predial (DIGP)  da Dataprev

Vou falar sobre a evolução da segurança física na Dataprev, um processo que se 
iniciou em 2012. Essa apresentação envolve os princípios da segurança física, a 
situação anterior, a definição do modelo, o projeto de segurança implantado em 
2012, assim como descreve os resultados do projeto e a situação atual. O prin-
cipio da segurança natural na Dataprev é o de proteção dos meios patrimoniais 
e integridade física dos colaboradores. Não adianta focar no problema depois 
que acontece, o foco é na prevenção. A Segurança Patrimonial, criada em 2012 
tinha uma abrangência limitada, não conseguíamos ter uma visão mais holística 
de segurança física, dos riscos. Tínhamos a visão do problema e atacávamos 
pontualmente. Ainda está  longe da nossa realidade, mas queremos chegar no 
nível de maturidade de segurança. Esse é o primeiro fórum de segurança físi-
ca promovido, com o qual queremos que as pessoas enxerguem que segurança 
física é atuar na prevenção. Cada um tem que fazer o seu papel. Não tínhamos 
parâmetros técnicos para dimensionar, por exemplo, o circuito fechado de TV 
(CFTV). Hoje temos conhecimento técnico suficiente para especificar esses itens 
e ajudar o nosso departamento a fazer a reforma ou construir, enfim, temos 
subsídio técnico para esse trabalho. 

A ausência de priorização para tratamento dos eventos de riscos --  Quando 
encontramos o problema, precisamos priorizá-lo. Atualmente, temos o matri-
ciamento dos riscos que atacamos e onde causará maior impacto. Antes não 
tínhamos o critério técnico. Por exemplo, um perigo de roubo ao caixa eletrônico 
e o problema de furto interno. O matriciamento em risco dirá qual será atacado 
primeiro. Impossível atacar os dois ao mesmo tempo.  Estamos em uma fase 
boa, realizando exercício de desocupação, uma cultura que não tínhamos antes. 
Realizar os exercícios sempre encontrava um desafio a superer. Conseguimos 
implementar a cultura.  Temos o cronograma,  um padrão de funcionamento 
operacional, temos a vigilância física e recursos humanos. Hoje, temos o manual 
que define as diretrizes operacionais do que é recepção, o que fazer e a atuação 
do vigilante, em caso de ligação. sse aparato está desenhado. Nos últimos anos, 
a Dataprev  modernizou o pacto ecológico, tanto em equipamentos micros, 
quanto em equipamento de grande porte. A empresa pensou na necessidade de 
guardar e proteger esses bens de grande valia. Iniciou-se o processo de contra-
tação de uma consultoria em gestão de risco, em 2012.

Esse projeto durou 90 dias,  teve participação de todos os estados e foi inte-
ressante. Atualmente, temos uma equipe bem treinada para realizar o traba-
lho similar ao da consultoria.  Elegemos os produtos e resultados do projeto, 
para termos a maturidade de segurança. O primeiro produto foi o diagnóstico 
situacional, a fotografia de como está a segurança física dos estados.  Tanto a 
consultoria, quanto as equipes de vistoria de cada unidade pesquisaram e fize-
ram o checklist, com visita noturna para saber se o vigilante andava dormindo; 
batemos na porta, enfim, é o retrato total,  a análise e o mapeamento de riscos. 
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Segurança física e patrimonial
Diogo Rosa

Depois do diagnostico situacional, lapidamos todos os fatores de risco que foram 
identificados. Eles foram classificados, passaram por análise do risco e, depois, 
matriciados. Temos um manual de segurança física e patrimonial que vem deli-
neando todo o processo de gestão de risco, como funcionam as rotinas opera-
cionais, para definir o nível de risco em determinado estado. O manual apresenta 
esse caminho. Nossa política de segurança dá algumas diretrizes chaves para 
perseguirmos. Diretriz de controle de acesso, por exemplo, a política estebelece 
isso para todas as unidades e filiais da Dataprev: a construção de controle de 
acesso, no mínimo, eletrônico. Cada estado possui um procedimento especifico 
para a sua realidade, não podemos usar a mesma receita alegando que será igual 
no Mato Grosso ou Rio de Janeiro. Temos o procedimento operacional para cada 
unidade,  de acordo com a sua peculiaridade.

O modelo do plano de divergência é o plano de abandono, onde utilizamos o local 
de trabalho para realizar nossas desocupações. O dimensionamento de recursos 
humanos e tecnológicos não tinha essa visão, conhecimento técnico. Hoje te-
mos capacidade de mencionar CFTV, controle de acesso, sensores de presença, 
abertura de porta. A nossa equipe tem conhecimento técnico para espalhar em 
todo o Brasil o plano de ação para tratamento de mitificação de risco. Essa etapa, 
é a ultima, onde diremos o que fazer. Qual o plano de ação? Como trataremos 
esse risco?  Qual o fator de risco que está trazendo maiores problema? Onde 
atacaremos primeiro? Temos um framework que utilizamos no nosso projeto 
como ferramenta. Toda análise de risco permeia esse framework.  Se não houver 
patrocínio, se não entenderem a magnitude desse projeto e não comprarem, o 
projeto não avança. O diagnóstico é feito por meio de entrevistas, conversas com 
as equipes, porém se  não comprarem a ideia, não adianta, o projeto irá fracassar.  
O processo de análise de risco é bom para a empresa, para apontar e identificar 
problemas. O contexto estratégico, que é a segunda etapa, avalia o nível de ma-
turidade da Dataprev. A empresa avalia como estão os fatores externos e até a 
criminalidade em Botafogo, como anda a incidência de incêndios em Botafogo. 
No processo de analises de riscos como é que a Dataprev está? Tem maturidade? 
E como estão os fatores externos? Tem criminalidade na região? Tem assaltos? 

Temos pesquisas da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A terceira etapa 
é a identificação de risco. Comunicamos ao gestor predial, o mesmo comprou 
a ideia, tem patrocínio da empresa. Avaliamos os fatores externos, a empresa 
está preparada para avançar. Agora, vamos a campo e identificamos o risco. Te-
mos que  conversar com os responsáveis pelo processo. Temos que conhecer a 
instalação física, fazer visita noturna,  fazer reunião com o gerente de trabalho 
para conhecer o processo. Fazer análise situacional. Listados os riscos, durante 
o diagnóstico, identificamos se tem caixa eletrônico, se há furto interno. Se du-
rante o diagnostico identificarmos que é possível ter  furto interno, ele é consi-
derado um perigo a ser listado como risco e, consequentemente, listaremos os 
fatores facilitadores desse risco. Definimos o risco, classificamos como riscos 
operacionais, sem impacto legal, ou financeiro, somente operacionais. Com esse 
fator de risco conseguimos esgotar os fatores facilitadores do problema. Por 
exemplo,  um perigo de infarto. Temos que tratar os fatores de risco do infarto, 
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que são diabetes, pressão alta, gordura. Roubo ao caixa eletrônico: quais são os 
fatores de risco e o que é preciso para combatê-lo?  Dificilmente, eliminam-se os 
riscos, minimizam. Viver é conviver com esses riscos. 

A identificação da motricidade dos fatores é basicamente ampliar os fatores de 
risco que levantamos. Realizamos o diagnóstico, definimos e classificamos. Lis-
tamos os fatores e na motricidade ilustramos qual é a maior incidência deles e 
como é estão as fraquezas e ameaças. Listamos todas as fraquezas e fatores, 
com a mesma sequência do processo de análise de risco. A quarta etapa, análise 
de risco, é fazer o cruzamento de probabilidade e impacto. Tem que fazer o cru-
zamentos para cada risco e, no final, saberemos qual é o risco que causa mais 
impacto na empresa para  operação no data center, por exemplo.  A quinta é a 
avaliação de risco junto a matriz.  Essa matriz basicamente tem os quadrantes 
vermelho, laranja, amarelo e verde. Logicamente, o quadrante vermelho remete 
a uma ação mais imediata, temos de diagnosticar primeiro. A laranja tem que 
atuar em médio e curto prazo; o amarelo sgnifica acompanhar, monitorar e ata-
car;  o verde é o risco controlado. Não podemos ficar de olhos fechados, mas 
podemos ficar tranquilos, priorizamos os outros, deixando esse para depois. O 
sexto item, o framework, é a  resposta aos riscos. Temos o plano tático, o plano 
de ação que diz o seguinte:  atacaremos primeiro qualquer sabotagem no data 
center, porque causam um grande impacto na empresa. 

Após a implantação do plano de ação, a matriz de risco é configurada. No mo-
nitoramento avaliamos os estados que estão funcionando, se houve alguma 
incidência, registro. Não adianta implantar uma vez e pensar que está pronto. 
Tem que permear por toda a empresa, sem parar, esse processo. Uma forma 
ilustrativa do diagnóstico situacional, é o checklist. O analista, quando vai ao es-
tado, tem um item avaliado, a evidência, o status e o parecer. Ajudará quando 
delimitar o plano de ação. A foto é sempre importante, quando não pudermos 
ter foto coloca entrevista,  mas o ideal é ter foto, o status e o parecer.  Temos os 
macrofatores de risco, tenho meios técnicos ativos:  segurança eletrônica, CFTV, 
motor de acesso, priorização de imagens, sensor de presença.  Meios técnicos 
passivos: barreira perimetral, janelas, muros, iluminação... Posteriormente, exe-
cutar o plano de ação para atacar o meio técnico ativo. No caso do passivo é mais 
infraestrutura, janela, muro. Recursos humanos é capacitação. As pessoas estão 
preparadas? O vigilante sabe o que tem que fazer? O vigilante conhece o proce-
dimento, conhece a política de segurança?  

Após o diagnóstico instalaremos os fatores de risco. Se identificarmos que há 
problemas em algum estado, esgotaremos no macrofator. Ambiente externo, 
chamamos de ambiente não controlado. São ambientes que fogem ao nosso 
controle, por exemplo, a criminalidade, o vandalismo. Temos que conviver com 
esse ambiente externo, temos que atuar junto com a segurança pública do Es-
tado, para tentar minimizar com uma política conjunta. O ambiente externo é o 
mais difícil, porque foge da nossa alçada.  Dataprev tem uma política? Como é 
que está o estado? Tem algum procedimento operacional que está sendo segui-
do? Tem algum manual ou norma? Temos a matriz de riscos:  vermelho, laranja, 
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amarelo e o verde. Quando passamos por aquelas etapas no framework (comu-
nicação e consulta, contexto estratégico, listagem do risco) chegamos  a fase de 
análise de risco, avaliação do risco, onde vamos matriciar o risco com base em 
todo trabalho realizado. Vamos atacar de acordo com o quê? Com autenticidade. 
Vamos ter que escolher o parâmetro, 20 é incêndio. Vinte tenho probabilidade 
alta e um impacto severo. A resposta ao risco  será imediata. O impacto na Da-
taprev será maior.  Temos na vermelha ação imediata, o B ação média e curto 
prazo, o C monitoramento e gestão, e o D  risco controlado. Ficamos de olho, 
sem atacar de primeira, mas  acompanhamos. 

Na lista dos perigos foi identificado briga, furto interno, furto de veículo, furto 
em veículo, roubo, enfim. Lá na fase inicial do diagnóstico, na entrevista, no co-
nhecimento do prédio, listamos todos esses riscos, não é uma receita pronta 
“ah todos os prédios terão essa lista de risco”? Não. É de acordo com a análise 
do técnico de segurança que entende e conhece. Ele pode dizer que briga não 
há, porque o pessoal tem uma ambiência muito boa. Caixa eletrônico não tem 
porque não tem banco. O prédio é diferente, existem outros prédios. Precisamos 
estar antenados com a estrutura física do prédio ao lado. Com as  ações que 
efetivamos, em continuidade com o trabalho que desenvolvemos  na Dataprev, 
conseguimos uma economia em torno de R$30 mil reais, em um determinado 
contrato. Podemos dizer que estamos quase conseguindo pagar a consultoria 
que contratamos  só com a redução que conseguimos. Conseguimos realizar 
exercício em 12 filiais, 12 estados e temos até o final do ano para complementar 
novos recursos de segurança eletrônica, a CFTV, um sistema de combate a in-
cêndio. Esse equipamento de grande porte tem a tecnologia e biometria implan-
tada.  Recentemente, fizemos o plano de segurança e começamos a implantar 
a nova solução de controle de acesso físico para todos os estados.  O desafio é 
encerrar 2015 com todas as instalações implantadas.

O nosso sistema de controle de acesso tem 30 anos. O Sistema de Gestão de 
Protocolo Eletrônico (SGPE)  dará um corte automático todo dia, passando a 
atualização sem precisar de intervenção humana, não precisa o responsável do 
RH ficar cadastrando, será automático. Validação com crachá, com senha bio-
métrica, o sistema permite fazer esse mix de validação de acesso, critérios dos 
acessos, horário,  dia,  ambiente, férias. Tem bloqueio antidupla. A catraca não 
permite duas pessoas ou dois acessos seguidos da mesma pessoa.  Temos que 
ter uma entrada e uma saída. Tem alerta via email, um gerente do data center 
pode saber quem acessou sábado. O sistema permite enviar um email para, 
saber quem está na Dataprev no final de semana. O gestor recebe os emails, 
a cada tentativa ou a cada acesso. Podemos considerar que o gestor consiga 
esse feedback. Faz relatórios, contagem de pessoas, gráfico e agendamento de 
visita online, por exemplo. Teremos uma visita do pessoal da Paraíba? Podem 
agendar a visita direto conosco, porque o sistema permite fazer o agendamento 
da visita de forma online. Controle de materiais -- o sistema tem um campo 
para o operador da garagem registrar o dia em que saiu determinado material. 
Essa informação ficará no banco de dados do sistema. Liberação automática dos 
equipamentos, controle de garagem, cartão mifare dupla função. Não estamos 
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conhecendo o Olimpo, mas estamos saindo de um sistema defasado e indo para 
um que o mercado pratica há um bom tempo. A certificação digital é feita por 
contato. Conseguimos armazenar diversas informações, como tipo sanguíneo. O 
certificado digital é aquele com chip, é o cartãozinho com crédito e um contato. O 
nosso será esse contato aproximado do cartão mifare com a  leitora.   

A catraca pedestal ficará no térreo. Conclusão da implantação da solução de 
acesso físico das instalações: dezembro de 2015. Prospectar tecnologia de se-
gurança para implementar a atual com foco na automatização da segurança 
física e patrimonial da Dataprev. Temos algumas, além da CFTV. Existem tec-
nologias contratadas da empresa, por exemplo, segurança eletrônica 24 horas, 
que hospeda a central e monitora. Diminuimos os contratos de segurança. Nos 
prédios menores não temos. A agência bancária interna descartou o vigilante, 
contratando um serviço de vigilância eletrônica 24 horas. 

No começo tivemos alguns contratempos, o pessoal não estava à vontade, mas 
quando perceberam que o processo era maior, que havia patrocínio da diretoria 
da Dataprev,  o projeto avançou, podemos dizer que, atualmente, temos maturi-
dade nessa área de segurança física e patrimonial. 
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Segurança física e patrimonial Diogo Rosa

Luis Carlos Pereira – Eletronuclear:  A questão do 
caixa eletrônico,  quando agregada, trará tranquili-
dade para os empregados. O risco pode ser tanto 
interno quanto externo. Temos conhecimento e a 
necessidade de trazer esse caixa eletrônico para di-
minuir o risco externo em razão das bases de ame-
aça  que temos atualmente no dia a dia. Devemos 
nos organizar de tal forma que esse risco seja dimi-
nuído e mitigado. Monitorar é uma questão discu-
tida porque é antever uma situação ou receber um 
feedback de conta. Falta organização para que essa 
proteção possa existir. Ou não há interesse por con-
ta da rotina, deixa por conta do empregado esse ris-
co que é comum a qualquer ser humano. Devemos 
pensar que manter esse caixa eletrônico dentro do 
empreendimento também irá fortalecer o seu tem-
po de permanência na empresa, aumentando a pro-
dutividade.

Diogo Rosa Dataprev:  O caixa eletrônico divide opi-
niões. A primeira pergunta da consultoria foi:  como 
enxergam caixa eletrônico nas instalações?  Nos or-
ganizamos para conviver com esse risco, porque é 
um risco. Vamos tentar organizar, temos medidas 
preventivas junto aos bancos. Como está o seu vigi-
lante? Está treinado? Como está o numerado, quan-
do chega e recolhe? Estamos organizados nessa 
questão, pois sempre tem um vigilante na nossa 
campanha. Não há nenhuma hipótese de abrirmos 
mão disso, é um beneficio. 

(Inaudível) Dataprev: A Dataprev é uma empresa 
de tecnologia. Estão tratando, além da parte física, 
a parte de estrutura como cabeamento e destruição 
de papéis dentro da organização? Ou isso é  outra 
parte de segurança da empresa que está tratando?

Diogo Rosa:  Esse processo está com a segurança 
de informação, o CGSI. Mas a nossa equipe acom-
panha. O processo descarte de milha, por exemplo, 
de material confidencial, tem uma equipe, um res-
ponsável do prédio que acompanha a empresa que 
é contratada pelo CGSI, indo ao local de descarte 
para acompanhar. Usam binóculos até o ponto de 
origem. O descarte é monitorado. A nossa equipe 

acompanha, mas o processo é do Castelo Branco.

Luis Ronaldo – Dataprev: Gostaria que de saber 
sobre a parceria da segurança pública com a segu-
rança da informação.

Diogo Rosa – Dataprev: Existe uma área em São 
Paulo que trabalha no pós-problema. Diante de 
uma catástrofe, existe todo um plano de continui-
dade operacional para não provocar um maior dano 
para a Dataprev. O plano de contingência opera-
cional é uma etapa complementar à de  prevenção.  
Queremos nos antecipar ao problema. A equipe do 
Norton ataca o pós-problema. A equipe da Com-
panhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) 
atuou junto conosco desde o inicio. Os equipamen-
tos que foram instalados de segurança eletrôni-
ca, biometria CFTV, que foram instalados no data 
center, acompanhamos por conta do acesso físico. 
Faremos integração com o CFTV, que está no site 
SARA-coffe. As áreas integradas e os sistemas, 
embora apartados, interagem e conversam.



12Fórum de TIC Dataprev Segurança física e patrimonial

Segurança física em data center

Patrício Dutra
Alog

Trabalho atualmente no data center da Alog data centers do Brasil. Minha forma-
ção é em gestão de segurança privada, especialização e gestão de aeroportos. 
Falando um pouco da Alog: a empresa possui quatro sites, o SP1 fica no centro 
de São Paulo e o SP2 fica em Barueri. A Alog faz parte do grupo Equinix, que  tem 
mais de cem datas centers espalhados pelo mundo. São clientes da Equinix o Pi-
casa,  o Facebook, o Google, alguns sites com servidores do Google, entre outros 
clientes. Os nossos sites e o pessoal de infraestrutura conta com geração, ener-
gia, sistemas MDS e atores dentro da parte de segurança. Temos centros de de-
tecção inteligente de incêndio, censores de fumaça e carbono. Utilizamos o gás 
FM 200,segurança física e patrimonial, leitor biométrico, digital, monitoramento 

A realidade é um pouco diferente da vivida pela Dataprev, mas em vários aspec-
tos se assemelha. 

Sobre a certificação que nos ajuda a entender um pouco a parte de segurança da 
data center. É preciso pensar vários aspectos, para se construir um data center. 
Temos uma norma internacional de avaliação de infraestrutura da data center 
e de disponibilidade  (99,98%). As palavras que caracterizam essa certificação 
são disponibilidade e confiabilidade. Levamos em consideração vários aspec-
tos para a construção do data center, sendo que a parte de energia é um fator 
fundamental. Localizacão também é importante, por conta dos  geradores. Por 
questões ambientais, eles não podem ser construídos próximos a rios, levando- 
se em consideração a parte de desastres naturais, evitando locais propícios a 
alagamentos. Em alguns casos, as rotas de aviões são levadas em consideração 
para que o Instituto dê o selo de segurança, o que é importantíssimo. 

O data center é um local provido de mecanismos para permitir o acesso somen-
te às pessoas autorizadas. Possui equipamentos protegidos contra qualquer 
tipo de imprevisto de obra natural ou estrutural. Temos uma movimentação de 
clientes o tempo inteiro. Falamos sobre a questão da noite, período em que a 
movimentação da Dataprev era quase zero. Caso um cliente precise fazer uma 
atividade, pode agendar em qualquer horário, através da ferramenta no portal, 
informando qual técnico irá acessar o site, o motivo, o horário e a data.  Na porta-
ria, o segurança faz atualização da entrada desse cliente. Portanto a movimen-
tação é intensa seguindo essa linha. 

As  visitas dos clientes em  data centers não são planejadas. Ocorrem em situa-
ções emergenciais, em que um equipamento desligou, em situações de neces-
sidade de alguma intervenção. Fazemos essa abertura de chamado, a portaria o 
recebe com nome, documento, horário de entrada, a data. 

Ainda dentro dessa concepção de segurança física,  o ambiente de operação é 
crítico e não tolera paradas. Há sistemas de detecção de fumaça, profissionais 
treinados em tombada de incêndio e vigilância. Outra característica da segurança 
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do data center é ele ter a sua própria central de monitoramento, com a função de 
monitorar essa análise,  antecipar as situações de risco e fazer, por questões dos 
próprios clientes, auditoria, evidências, ocorrências notáveis. Outra característica:  
constantemente ele passa por auditorias externas, principalmente de clientes. Os 
clientes pedem várias evidências, relatórios referentes às diversas áreas, inclu-
sive, de segurança, desde contrato de manutenção dos equipamentos de segu-
rança ao contrato de prestação de serviço da empresa de segurança. Um detalhe 
importante: temos equipamentos para fazer esse monitoramento. Os servidores 
são armazenados dentro de áreas protegidas para atender essas normas. 

Dentro do conceito de meio ambiente seguro, utilizamos os programas para ve-
rificar como funcionam com tecnologia diferenciada. Quando colocamos tecno-
logia diferenciada, fazemos um investimento pesado. Em ferramentas de algo 
direcional, por exemplo, a maioria possui contagem de pessoas no ambiente e 
ajuda até na parte de infraestrutura, no quesito de temperatura. Há câmeras 
com medição de temperatura, são câmeras diferenciadas, de valores  alto no 
mercado. São interessantes até em questão de manutenção, pois são câmeras 
que não geram tantos problemas. . 

Ouvimos falar dos investimentos que estão sendo feitos na Dataprev, que são 
característicos de data center. Nas áreas e ambientes críticos,  sempre teremos 
a biometria, o equipamento de leitura digital no caso,  a de geometria que mede 
a temperatura mínima, que é a junção do cartão de aproximação e da biometria. 
Se o crachá for extraviado, a pessoa simplesmente não consegue ter acesso à 
junção. Quanto à parte da vigilância e central de monitoramento, temos quatro 
sites e somente duas centrais de monitoramento. Os dois sites mais antigos não 
possuem uma central de monitoramento, mas está sendo implantada. Acaba-
mos fazendo o monitoramento dos outros dois sites. O ideal é que cada site te-
nha a sua própria central,  mas com o desafio de uma central única, centralizando  
todas as ações de segurança, o que chamamos de Central Operacional Equinix. 
Teria centralizado todas as ações de segurança, controle de acesso, CFTV, ronda 
eletrônica, assessoramento e alarmes de detecção de fumaça, por meio da cen-
tral única de alarmes. 

Dentro do contexto de ambiente seguro, é característica de um data center pos-
suir o profissional que faz ações diárias, o checklist, a inspeção de extintores, 
além do bombeiro civil. Temos o bombeiro civil nas quatro unidades,  24 por 7. É  
equipe treinada na própria empresa. É fundamental para ações de evacuação do 
prédio, sistema de supressão e monitoramento precoce. 

Os sistemas utilizados nos  data centers, geralmente o F200 ou  1230. O  prin-
cípio de ação dos dados é o mesmo. Temos a questão de fabricante e  algumas 
particularidades. O  200 demora um pouco mais para se dissipar na atmosfera. 
O 1230 é um pouco mais rápido.  O sistema de monitoramento precoce analisa 
continuamente as partículas do ar. Eles são instalados em áreas de data cen-
ter, produção, salas de utilidades. Faz análise das partículas e consegue detectar 
com semanas de antecedência o principio de incêndio. Colocamos o conceito de 
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caixa preta. Se o data center inteiro sofreu uma explosão, por exemplo, a sala 
cofre permanece intacta. Geralmente quem opta por ter equipamentos dentro 
de uma sala cofre são os bancos, por questões de certificação e normas. Uma 
característica do impacto de segurança de um data center é a  continuidade dos 
negócios. Algumas salas são preparadas para estarem disponíveis  para o clien-
te, caso decretem contingência. Na hipótese de uma catástrofe na empresa, os 
funcionários vão para o data center, em salas preparadas para que continuem 
trabalhando. Esses ambientes estão sempre prontos para uso com a mesma 
estabilidade de segurança do data center. As ferramentas de requisição, inciden-
te, mudança, são todos revisados. Uma apuração do CFTV conclui que precisa de 
imagens para acrescentar ao cliente. Ela é realizada pela área de segurança que,  
após apuração, envia essas evidências. Se uma câmera é desconectada dentro 
do data center é aberto um incidente de segurança. Se houver uma empresa con-
tratada para apresentar a solução ela é acionada. Esse tempo de resposta é fir-
mado no contrato com as empresas de manutenção. A questão do tempo dentro 
da parte de segurança é importante, porque dá sequência nessas duas práticas 
dentro da empresa.

Quanto à infraestrutura,  se uma lâmpada é queimada, um funcionário, na sua 
estação de trabalho, abre uma requisição. Dirige-se ao técnico da infraestrutura 
que tem um tempo para resolver a situação do colaborador. A segurança  segue 
essa mesma linha de data center. Quanto à questão de segurança nos acessos, 
tmos uma equipe chamada operações de DC que faz o acompanhamento dos 
clientes nesse ambiente. Cada um com o seu equipamento. No data center exis-
tem duas situações. Na primeira, o cliente tem o seu hacker dedicado, uma chave 
do hacker. O operador  faz a leitura do hacker e providencia o acesso. Outra situ-
ação é a gestão do eletrônico. No caso, o cliente informa quem são as pessoas 
que terá acesso.  Há ainda outra ferramenta semelhante ao controle de acesso 
que dispara e-mails. O  cliente ou  qualquer pessoa que retira a chave do hacker 
recebe o e-mail automaticamente,  falando que alguém retirou a chave do seu 
hacker. Caso aconteça de alguém retirar chave, abrir o hacker e não abrir nenhu-
ma requisição tem algo errado. A gestão de chaves é feita por 405 profissionais 
da sala de monitoramento. São terceirizados, porém, treinados em diretrizes e 
normas internas de data center.
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Interlocutor não identificado

Francisco – Dataprev:  Qual é o critério técnico 
que vocês adotam para dimensionar, por exemplo, 
a vigilância física do data center? Como funciona o 
acesso às informações produzidas pelas imagens 
do gerenciamento de acesso? Quem acessa primei-
ramente, o terceirizado ou o empregado? 

Patrício Dutra: O terceirizado só tem acesso às 
imagens em tempo real. Estamos implantando a 
ferramenta de extrair imagens.  
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Pedro Matos 
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Entrei na Casa da Moeda como agente de segurança há 31 anos. Atualmente,  
sou  superintendente. Sou formado em Administração de Empresa e pós-gradu-
ado pela Fundação Getúlio Vargas. Recebi da Casa da Moeda uma grata missão 
de garantir a segurança física e patrimonial da instituição. Uma mudança que 
fizemos esse ano foi procurar atuar de forma preventiva, criando uma estraté-
gia de um tipo de segurança em que  não haja necessidade de atuação objetiva. 
Os métodos escolhidos são todos preventivos, mesmo em situações ambientais 
adversas. Quando a diretoria nos chamou para a missão, disse que a Casa da 
Moeda estava parando de funcionar por conta de um problema de segurança 
motivado por um raio. Na ocasião, atuamos para  proteger as nossas instalações, 
dando continuidade aos negócios. A Casa da Moeda não pode parar de funcionar. 
Portanto, a segurança tem que fazer esse trabalho preventivo. 

A missão, a visão da segurança é  ser reconhecida por sua excelência em manter 
inviolável o patrimônio da empresa de forma proativa. Montamos a nossa estra-
tégia, o nosso sistema de segurança antes que aconteça. Não interessa resolver 
nenhuma situação, nenhuma ocorrência. Queremos evitar essa ocorrência. Com 
esse  pensamento  e orientação, nossa equipe começou a trabalhar. Fizemos 
análise do que está acontecendo na área de segurança no  mundo.  Avaliamos e 
analisamos por quê as coisas acontecem, enfim, no que chamamos de resenha 
de notícia. Acompanhamos diariamente tudo que acontece no Rio de Janeiro e 
no Brasil. Principalmente no Rio e mais especialmente situações de invasões da 
empresa.  Vemos em equipe todos os dias os jornais e essas matérias e fazemos 
uma discussão. Se fosse aqui, como resolveríamos? Por que essas coisas acon-
tecem? Temos esse triângulo do inimigo (por que achamos que as coisas aconte-
cem): facilidades encontradas, oportunidades surgidas e intenção.

Sabemos que 45% dos fatos acontecem pelas facilidades encontradas; 43% opor-
tunidades surgidas e apenas 2% são intencionais. Alguém quer roubar um carro, 
mas tem que saber para que quer o carro. Vai roubar para quê? Para que tipo de 
serviço? Preciso de um carro quatro portas, um carro que seja potente. Levarei o 
que estiver mais fácil. Outra situação que acontece é por oportunidades surgidas. 
Às vezes a pessoa não tem a intenção de roubar, mas viu a facilidade e a oportuni-
dade surgindo. Intencional é o que acontece menos, apenas 2%. Quero roubar um 
carro,  essa é a intenção. A partir do ocorrido, começamos a fazer as estratégias 
de segurança. Nosso foco, por decisão da diretoria, foi  a segurança física. 

A Casa da Moeda, por força do seu trabalho, respira segurança. O nosso maior 
ativo é a nossa imagem que esta pautada na segurança. Começamos a fazer 
trabalhos depois desse estudo, criamos o triângulo da segurança, para buscar a 
tão sonhada paz que queremos. Para combater as facilidades, tivemos que fazer 
e para combater a inteligência, trabalhamos de forma pró-ativa, a criar méto-
dos que não de oportunidades e nem facilidades. Estamos respirando a parte de 
foco e segurança física. Outro triângulo é o trabalho de prevenção, para evitar as 
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oportunidades. Não queremos dar oportunidade. Portanto, temos que prevenir.  Tivemos que fazer o tra-
balho de prevenção temos uma área que é para combater a parte intencional. Cada um tem que fazer o seu 
plano de segurança, o projeto de segurança de acordo com a sua necessidade para que não haja desperdí-
cio, a Dataprev, trabalha forte na área de segurança da informação enfim cada um tem que fazer dentro do 
que a sua empresa exige.

A Casa da Moeda tem uma segurança física forte e alguns privilégios que foram dados pelo governo, como 
a Central de Monitoramento. É uma central grande, preparada. Começamos a fazer o trabalho para não de-
pender imediatamente das forças públicas. Na central de monitoramento, tudo é filmado e gravado durante 
24 horas. Fazemos o monitoramento de todas as pessoas que entram e saem da Casa da Moeda. É instan-
tâneo.  Temos os meios de comunicação necessários, rádio, telefone e linhas diretas com o responsável pela 
segurança física patrimonial de toda empresa. Temos homens distribuídos por todo parque industrial, capa-
citados pelas forças armadas do Brasil. Conseguimos a prerrogativa de treinamento de 60 homens nossos 
pelos paraquedistas, a Brigada Especial.  Temos as mais modernas tecnologias de controle e monitoramento 
integrado aos recursos humanos. Buscamos o melhor em termos de tecnologia. Nossa segurança é toda 
formada por funcionários da Casa da Moeda.  Para realizar esse trabalho, fizemos um organograma. 

O Departamento de Segurança tem duas divisões e quatro seções. Cada uma especialista em um determi-
nado foco. A equipe da Divisão de Segurança Operacional conta faz a  atualização da matriz de risco e seus 
níveis de segurança. A Casa da Moeda é grande, em instalações, tem  510 mil metros quadrados. Possui 
cinema, banco,  biblioteca, mini hospital. É quase uma cidade. A Seção de Vigilância Operacional (Sevo) 
fiscaliza a parte de baixo do triângulo. São agentes treinados que utilizam equipamentos  privativos, auto-
rizados pelas forças especiais do Exército. Temos um corpo de instrutores e fazemos treinamento interno. 
Há o Sistema Integrado de Segurança que controla o acesso de trânsito, de pessoas e veículos. Faz abertura 
remota de portas e portões, controla o espaço aéreo, que é  restrito e é nosso. Foi uma concessão dada pelo 
Governo. Qualquer aeronave, para passar por ele, precisa de nossa autorização. 

Nós trabalhamos também com um sistema de monitoramento periférico com tecnologias de radar. É  uma 
tecnologia nova, que fomos buscar no mercado. É  tipo um robô. Temos uma em cada esquina da Casa da 
Moeda. Esse robô detecta qualquer tipo de movimento dentro do espaço aéreo da instituição. Progra-
mamos 15 metros para fora, 15 metros para dentro. O  movimento do animal pequeno, do pássaro, do 
cachorro, do gato, não aciona o robô, tem que ter mais ou menos uma complexão física de um humano. O 
robozinho capta, mostra uma televisão e soa um alarme diurno ou noturno. Em  um treinamento, coloca-
mos a equipe de segurança para invadir. Outra equipe não soube defender.  Algumas pessoas conhecem 
bem a Casa da Moeda. Os agentes de segurança que estavam invadindo chegaram bem próximos a nossa 
Central de Controle, nas áreas mais restritas. De noite ninguém conseguiu se aproximar. Por que fizeram 
de dia? Entraram em algumas águas, subiram em árvores, se esconderam. A noite não consegue por conta 
da visão noturna.  

A Brigada de Incêndio  faz uma vistoria em toda empresa após o expediente, 17h.  Além de todo o sistema 
de defesa e de combate a incêndio, é feito uma ronda em todas as  instalações. A cada 24 horas são três 
rondas em toda empresa, fazemos o acompanhamento de todos os produtos perigosos, vistorias da CRP, 
plano de auxílio público. Participamos do plano de auxílio mútuo de todas as empresas, porque Santa Cruz 
é uma zona industrial. Um dia, tivemos que reunir as empresas para tomar algumas providências, porque 
se pegava fogo em alguma delas não se  ligava mais para o Corpo de Bombeiros, mas direto para a Casa da 
Moeda. Se ladrões invadiam alguma empresa,  ligaram para a Casa da Moeda. Não pode ser assim. O auxí-
lio cresceu e ficou difícil.  Temos um o plano de evacuação de área, fizemos esse ano duas vezes, faremos 
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outras. A DVPS é uma divisão de engenharia, em que os projetos dos sistemas 
de segurança eletrônica fazem o de atualização dos equipamentos do mercado, 
sempre buscando atualização.  Na comunicação interna,  falamos com toda a 
Casa da Moeda através do microfone. Se o presidente quer mandar uma mensa-
gem, gravamos ou fazemos da nossa central. 

Tivemos a SEPB, que é a seção de pesquisa biográfica. O que é isso? Todos que 
entram na Casa da Moeda  passam por um cadastro. Há um programa de visita 
da família dos funcionários. Ela  se inscreve e passa um dia na Casa da Moeda, 
toma café, almoça. E tem a visita para o público em geral, com  inscrição pelo 
site. Temos algumas parcerias com a Polícia Federal e com a Polícia Civil, para 
confecção de cadastro de visitantes. Pesquisa de candidatos terceirizados pas-
sam por levantamento biográfico. Criamos alguns procedimentos para entrar 
com o carro na Casa da Moeda: recebemos os documentos do carro, a carteira 
da habilitação e fazemos uma pesquisa. Todos têm uma credencial para poder 
entrar na Casa da Moeda com carros. Existem três tipos de estacionamentos, 
mantemos o cadastro de ocorrência, um dossiê de todos os funcionários. O ter-
ceirizado foi demitido, temos que saber o motivo. Fazemos o registro em um 
dossiê que é mantido. 

A segurança corporativa ainda não está em um local específico da organização, 
mas no comportamento e atitudes de cada um dos seus funcionários. Os profis-
sionais da Casa da Moeda fazem o trabalho de conscientização.  Antes, se che-
gava para o funcionário e dizia: Por favor, deixa ver a sua bolsa. Ele respondia: 
Está pensando que sou ladrão? Portanto, se começou a fazer um trabalho de 
conscientização. Hoje, há pessoas que estão isentas de revista. Perceberam a 
necessidade da revista. Porque a revista não está desconfiando, a revista está 
lhe protegendo. Porque se amanhã houver uma ocorrência na área em que tra-
balhou, sumiu uma cédula, sumiu dinheiro ou outro valor qualquer, uma sindi-
cância será aberta e vamos dizer: Não, aquele não foi, porque passou por uma 
revista. Realizamos o trabalho no sentido de conscientização onde os conflitos 
acabaram. É difícil ter um conflito de segurança com os demais funcionários e 
colegas. Antigamente era assim, segurança é segurança; os outros são funcio-
nários. Hoje, todos  sabem que cada um tem  sua função, cada um tem a sua 
obrigação e um tem que respeitar o outro. Antigamente, havia uma norma de 
proibição de entrada de  laptop e telefone com câmera. Agora há uma norma 
especifica de proibição de entrada com  laptop só em determinadas áreas. Por 
exemplo, na nossa área artística, onde fazem os projetos de novas cédulas.O 
projeto de uma nova cédula é secreto, somente o Presidente da República  pode 
vê-la. Se houver um vazamento de qualquer  projeto de cédula nova, tem que ser 
feito tudo novamente.  

Dividimos a Casa da Moeda em seis compartimentos, em seis níveis, e cada nível 
tem a sua particularidade.  Nessa área de seção artística, o visitante ou o próprio 
funcionário para entrar  tem que deixar na recepção tudo que tiver, com exce-
ção da da roupa, anel, óculos. Se não houver a necessidade dos óculos, deixará 
os óculos. Se a pessoa falar que precisa dos óculos,  avisaremos a Central de 
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Monitoramento. Essa  pessoa terá uma câmera exclusiva. Os demais, monitora-
mento normal. Fora isso, veste-se roupa descartável. Se tiver com alguma coisa 
gravando, filmando, será isolado. A seção artística é a área mais restrita que te-
mos. A Casa da Moeda é quase a única empresa que não foi violada de fora para 
dentro. Chegamos mais próximos em duas situações, uma  na rua, quando  está-
vamos fazendo transporte de papel cédula de  São Paulo para o Rio.  Dentro da 
Casa da Moeda houve um fato em que até hoje não temos como garantir 100%. 
Alguém pulou a cerca, entrou pela nossa área da associação para a Casa da Moe-
da. Não levou 10 segundos, foi visto e capturado. Levando o pessoal para dentro, 
começamos a perguntar e ele demonstrou não saber o que estava fazendo. Fazia 
parte de uma quadrilha, forte e em conjunto com a Polícia Federal e o Exército. 

Tudo indica que o primeiro a entrar foi um laranja, sem antecedentes criminais. 
Queriam  ver até onde ele chegaria. Tinham uma planta da casa, alguns rabiscos 
e  alguns nomes.  Acreditamos que era um plano para tentar invadir a Casa. Por-
que  já acabou o  mito que o dinheiro que tem na  Casa da Moeda não é válido,  
falta um carimbo ou falta isso ou falta aquilo. O pessoal já sabe que o dinheiro 
que sai da Casa da Moeda é aquele mesmo que vai para o banco. Todo ouro do 
Brasil é refinado lá,  barras e barras de ouro. Fora outros documentos que tem 
muito valor, porque a  Casa da Moeda deixou de ser aquela empresa que faz 
cédulas e moedas.  Todos passaram a saber que a  Casa da Moeda faz diversos 
outros produtos de muito valor, inclusive documentos. Tem documentos lá muito 
valorosos, aumentou muito o risco. 

Houve um caso no noticiário de sumiço de cédulas de 50 reais que todo mundo 
anunciou. Divulgaram muito o número das cédulas, mas não apareceu. Houve, 
sim, uma tentativa de alguém levar. Quando nós tomamos conhecimento da fal-
ta de cem cédulas de 50, o que fizemos? Sabemos que a pessoa  tira, mas não vai 
poder levar,  vai ficar com medo. Ele vai tirar e esconder lá dentro. Só leva se não 
sentirem falta. Nunca apareceu essas cédulas. Só houve essas duas situações de  
dentro para fora e de fora para dentro. Trabalhamos para que haja a necessidade 
de confronto. Se tiver, infelizmente,  estaremos preparados. 
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Interlocutor não identificado: Vocês exportam cé-
dulas para quantos países?

Pedro Matos – Casa da Moeda: Cinco. 

Interlocutor não identificado: E tem a mesma 
quantidade de seguranças para exportação? 

Pedro Matos – Casa da Moeda: Sim, inclusive o úl-
timo agora foi para a Argentina. Nós fizemos a se-
gurança até a entrega lá. Para a Venezuela foi mais 
difícil receber. A Casa da Moeda tem  diversos con-
tratos internacionais. 

Paulo Maurício: A minha pergunta tá focada no pro-
jeto, no desenho, nas cédulas que são produzidas 
para o exterior. Esses projetos normalmente nas-
cem dentro da Casa da Moeda e obedecem o projeto 
feito efetivamente?  

Interlocutor não identificado: Obedece. As nossas 
cédulas tem  projetos em comum acordo com artis-
tas do   Banco Central e da Casa da Moeda.  Fazemos 
o projeto e dali  são encaminhados para a autoriza-
ção devida. De fora já vem pronto, vem a encomen-
da. Existem casos de licitação, em que o cliente pede 
aos nossos artistas, que são consagrados mundial-
mente e têm prêmios por esse mundo afora, que fa-
çam o projeto e encaminhe para aprovação. Mas a 
maioria já vem pronta. Só houve um  projeto que veio 
e a gente disse que não estava bom, estava errado, 
vamos discutir. E conversamos e nossos artistas  
participaram do projeto. Já houve casos de a Casa 
não aceitar, achar  agressiva, ofensa moral.  

Interlocutor não identificado: Como é o processo 
de contratação desse pessoal?   

Interlocutor não identificado: Quando começou o 
concurso, fizemos um edital. No edital, colocamos 
quer deveria ter servido as Forças Armadas. Colo-
camos até altura e peso. A Justiça proibiu as exigên-
cias, dificultou um pouco o nosso processo. Mas, 
para determinados tipos de serviço,  a parte física é 
importante. Um cidadão que foi reprovado na nossa 
entrevista  recorreu na Justiça. Tivemos que recebê- 

lo. Ele foi o primeiro colocado na Academia Militar 
e também no concurso para segurança da  Casa da 
Moeda. Mas ele  tinha fobia a altura e a escuridão. 
Como é que um cara desses vai ser segurança? Va-
mos reprová-lo para o teste físico. O cara era bom. 
Só que abandonava o posto, fugia, tinha que acen-
der tudo à noite, porque ele tinha medo do escuro. 
Chamamos e conversamos: “Olha, você não pode 
ser segurança. Você está no período de experiência, 
pede sua demissão, para evitar problemas, porque 
não podemos ficar com você aqui, você não está em 
condições de assumir esse tipo de função”. Não quis 
pedir demissão, acabou demitido por justa causa 
por abandono de posto, não teve jeito.  Tentamos 
no concurso buscar o que há de  melhor. Convo-
camos, chamamos e preparamos. Se não alcançar 
esse patamar,  colocamos na segurança, mas no 
trabalho interno. 

Interlocutor não identificado: Transferência de um 
local para o outro...

Pedro Matos – Casa da Moeda: Um problema que 
havia na Casa da Moeda era segurança metido a 
malandro. Todo segurança é meio assim. Fazia o 
concurso, passava, ia para a Casa da Moeda e, lá, 
procurava fazer amizade com gerentes, com autori-
dades de outras áreas. E começava a pedir para ser 
transferido. Qual o reflexo disso? Para a segurança.  
Era um problema danado que tínhamos. No novo 
Plano de Cargos e Salários conseguimos 100% de 
aumento, dobrou o salário. Os seguranças ficaram 
com o salário de acordo com o mercado. Em con-
trapartida, é carreira única. Presta o concurso, entra 
como segurança e não pode ser transferido para 
outro cargo. Já no  edital fica claro: carreira única. 

Paulo – Dataprev: Sou divisão de Administração de 
Materiais e Bens Patrimoniais da Dataprev. Gosta-
ria de saber se o Departamento de Segurança tem 
algum trabalho de relacionamento com a área ges-
tora de patrimônio da Casa da Moeda. E quais se-
riam esses trabalhos? 

Pedro Matos – Casa da Moeda: Não temos,  não. 
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Segurança Física e Patrimonial: alcançar a excelência contra invasão
e controle de acesso e trânsito
Pedro Matos

Nunca entramos nessa linha.  Fazemos um trabalho 
que eles nem sabem que fazemos. Temos acesso a 
eles,  mas não um acesso aberto, transparente, de 
conversa. 

Márcio – Dataprev: Queria fazer duas perguntas. 
Uma, relativa a parte da excelência da segurança. 
Vocês têm certificação? E a outra, acho que em par-
te já respondeu, é sobre a  brigada, se é profissional,  
contratada ou terceirizada.Como é a constituição 
dela,o treinamento?  

Pedro Matos – Casa da Moeda: Não há terceiri-
zado na área de  segurança, mas em outras áreas, 
sim. Não sei se fui claro: a brigada é nossa. Sobre 
a certificação, nós tínhamos a certificação somen-
te da brigada. Estamos iniciando um processo para 
certificar.  Temos um processo aberto para certificar 
toda a nossa segurança dentro da empresa. A nossa 
brigada de incêndio se chama Unicus, Unidade For-
mada de Salvamento. É altamente profissional. Têm 
cursos, foi preparada pelo Corpo de Bombeiros do 
Estado do Rio de Janeiro. O nosso pessoal já está, 
inclusive, dando treinamento e palestras. 

Márcio – Dataprev: O senhor sabe o quantitativo da 
voluntária? 

Pedro Matos – Casa da Moeda: Estamos em pro-
cesso de treinamento. Nós estamos fazendo um 
plano de emergência da Casa da Moeda com a cha-
mada de Brigada Voluntária. Estamos fazendo esse 
trabalho com toda a Casa da Moeda. De acordo com 
a norma, dependendo do espaço e do número de 
pessoas, você tem que ter um número x de equipes. 
Temos tudo organizado.
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Segurança física de data centers - processo de
planejamento: uma visão holística

Antonio Brasiliano
Brasiliano & Associados Gestão de Riscos Corporativos

A interconectividade em riscos, uma visão holística, o que significa? Na verdade, 
existe somente a questão da segurança física, segurança patrimonial, e vasos 
comunicantes entre as várias disciplinas. A questão do risco mudou conceitu-
almente,  atualmente é muito dinâmico. Quando se fala em proteção física, não 
estamos falando só em questão de invasão para fazer uma sabotagem. Atual-
mente,  a maior preocupação de um presidente de banco, não é ficar fora do ar. 
A preocupação é de alguém entrar no CPI do Bradesco, do lado de fora, e fazer  
pichação no muro.  Uma normativa nova, na gestão de risco, e serve para termos 
um pensamento estruturado, pensar  fora da caixa. Trabalhar com planejamento 
é trabalhar com antecipação. Trabalhar com antecipação é trabalhar com o futu-
ro. A função de quem trabalha  com planejamento ficou grande. A nossa discipli-
na de quem trabalha com segurança patrimonial e física passou a ser maior. Cui-
damos de processos, infraestrutura e logística obrigatoriamente, porque se tiver 
impedimento físico na infraestrutura, impacta a logística. Cuidamos de pessoas 
obrigatoriamente, podendo cuidar também de fornecedores. Temos disciplinas 
interconectadas.  Os vasos comunicantes estão abertos e existe uma tendên-
cia dentro da empresa de criar uma área para poder gerir a interconectividade 
e o  risco seja qual for. Primeiro, ele sempre se refere ao futuro, não tem como 
escapar. Segundo, podemos ser tanto uma ameaça quanto podemos ser uma 
oportunidade, por isso tem que saber trabalhar casado, saber em qual disciplina 
estará colocando. 

O desafio atual de um gestor em qualquer empresa de segurança é o de ser um 
gestor de riscos. Lidar com várias disciplinas obrigatoriamente, integrar várias 
disciplinas e metodologias. Cada área das empresas  trabalha com uma matriz, 
uma métrica diferente. Ou seja, a  área de segurança física tem uma matriz, a de 
segurança lógica tem outra, a de segurança do trabalho também outra,  segu-
rança da informação idem. E as  seguranças não se falam. Como levamos essa 
questão para a diretoria, como chegamos a um consenso? Ninguém toma deci-
são. Atualmente, em grandes empresas ocorre essa realidade. Qual é o grande 
problema disso? As empresas não enxergam o risco sistêmico. O que é o risco 
sistêmico? É um risco pequenininho, que acaba gerando riscos grandes, colapsos 
em um sistema inteiro ou de partes e componentes individuais. 

O fórum mundial está preocupado com riscos pequenos que acabam ocasio-
nando grandes riscos. Partes de sistemas que acabam impulsionando grandes 
problemas. Por exemplo, um risco no controle de acesso físico pode impulsionar 
problemas em sistêmicos ou partes de sistêmicos em processos maiores. O que 
isso significa para nós? Que falta inteligência em risco corporativo e a visão de 
inteligência no mercado atual. Cada disciplina olha para o seu umbigo. Falta uma  
visão integrada, holística, uma área que integre as informações, que enxergue a 
interconectividade entre os riscos, integre os mapas de risco e dê esse mapa de 
risco integrado.  Que tenha indicadores de risco estratégico, um mapa casado 
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e integrado em arsenais de risco, com  soluções integradas. Existem algumas 
questões em relação à interconectividade. Quais são os riscos a que um  data 
center está exposto? Ou quais são os riscos que a empresa, no caso da Data-
prev, está exposta? Qual é o apetite ao risco que devo suportar? Quais são os 
ativos expostos que estão sujeitos a eles? Quais são as opções existentes? Qual 
o suporte é necessário e de quem é esse suporte? Temos que responder a essas 
questões com essa visão holística, estratégica. 

Se observar apenas  sob a ótica da matriz de risco, corro o risco de ter só uma 
visão  neutra. É o  caso do Tsunami no Japão, em março de 2011. A indústria 
automobilística japonesa sofreu com ele e, por uma questão de impacto cruza-
do na questão de interconectividade, o mundo inteiro perdeu bilhões de dólares 
em função da indústria automobilística japonesa parar por conta do tsunami. Ou 
seja o mundo ficou parado, o Brasil sofreu, todo mundo que tinha carro japonês 
ou de origem japonesa também sofreu com peças de reposição que não vieram. 
Uma pequena indústria na Alemanha fez com que a própria empresa General 
Motors (GM) ficasse parada e perdesse alguns milhões de dólares porque pegou 
fogo. A interconectividade é isso. Não precisamos ter apenas segurança física. A 
segurança é um processo como um todo, exige vasos comunicantes. É isso que 
o fórum mundial fala e bate. A primeira linha de defesa é a gerência média, ou 
seja, os donos do processo são os donos do risco. A segunda linha de defesa são 
as linhas funcionais maiores, gerente de segurança, gerente de risco. A terceira 
linha de defesa é a  auditoria. Em maio de 2014, a revista HSM publicou um ar-
tigo intitulado “Eu, gestor de riscos”, onde fala dos guardiões da gestão de riscos 
nas empresas. É o gestor da metagerência. Quem cuida da gestão de risco é o 
dono do processo. Sem ele, não tem guardião no processo de gestão de riscos, 
não tem como escapar.  

O processo só vai durar se estiver capilarizado na empresa.  Portanto, esse é o 
processo que tem que ser feito na Dataprev.  A  área facilitadora anda com um 
chicote na mão e com uma cenourinha, obviamente. Atualmente, o processo faz 
com que a empresa como um todo tenha que entender o tamanho do risco. Te-
mos que sair do processo  totalmente intuitivo. Ou seja, os gestores, precisam ir 
para um processo de tomada de decisão mais técnico. 
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Segurança Física de Datacenters - Processo de Planejamento:
uma visão holística Antonio Brasiliano

Diogo – Dataprev: Sabemos que a questão do ar-
mamento ainda é um dilema no segmento de segu-
rança física.  Como é o mercado em relação ao uso 
de armas dentro das empresas?

Antonio Brasiliano:  Na Dataprev é sem armas. 

Diogo – Dataprev: Existe o serviço da segurança ele-
trônica 24 horas, como é que os serviços são vistos?   

Antonio Brasiliano: Contra fatos não há argumento.  
A substituição atual da automatização do processo 
é uma realidade. Vamos trocar um vigilante por um 
sistema de câmera, uma operação automatizada 
que a pessoa vai controlar a distância. 
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Proteção física de instalações nucleares

Luiz Carlos Pereira ¹
Eletronuclear

Mais de 40 legislações regem o serviço de proteção física de unidades nucleares. 
Elas estão relacionadas e formam os especialistas na área de segurança de pro-
teção  nuclear. As medidas de proteção foram estabelecida pela lei de 2012, uma 
lei mais nova. A Lei 1809,  de 1980, foi a que  instituiu o Sistema de Proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON).  Um dos  grandes motivos de se revogar 
a antiga é   trazer para esse contexto legal de proteção o conhecimento tecno-
lógico. É necessário termos o conhecimento e agregar a  ele a tecnologia, para 
que possamos nos proteger.  Sempre teremos alguém que esteja a dois, três, 
quatro passos a nossa frente. Só nos resta tentar alcançá-lo, promovendo todo 
o atendimento de combate às  possíveis ameaças externas e internas, evitando 
extravios de materiais, em especial os de natureza nuclear. Atender às necessi-
dades de segurança do seu pessoal, da população e do meio ambiente.  

Existe uma usina localizada na cidade de Angra dos Reis, na praia, a 130 quilô-
metros do Rio de Janeiro, 350 de Belo Horizonte, 220 de São Paulo. Atualmente,  
Angra II tem o dobro de potência, 1350 megawatts. Em 2010, com a paralisação 
da terceira usina, por questões de política econômica, estávamos com duas usi-
nas funcionando. Como que é a proteção física dessas usinas? Como é que se 
organizam? Qual é o projeto de proteção física? Temos que criar o projeto, sentar 
com pessoas de notório conhecimento de proteção física, de segurança empre-
sarial, segurança de instalações nucleares, para pensar as  bases de ameaça, in-
ternas e externas. Quais são as bases de ameaça que temos? São muitas bases 
de ameaça, e a cada dia surge uma base de ameaça nova. Tanto interna quanto 
externa. Com o projeto pronto adotamos vários critérios, um deles é o critério de 
segurança natural. 

O que um prédio nos oferece é um critério de segurança natural.  O critério de 
segurança funcional depende da pessoa e dos funcionários integrados. Tem que 
haver  proteção balanceada e proporcional. Algumas áreas de segurança, para 
nós, significa a garantia de poder e dever de agir, como antecipar algumas ações. 
Existe uma área de segurança chamada área de propriedade, que nós chama-
mos área externa. Onde temos uma área vigiada, começa piorar a situação de 
quem entra.  A área externa é uma área de propriedade passiva de acesso ao 
público, em razão de sua natureza e expansão territorial, podendo ser alvo de 
ameaças externas, é crime? Não. É um direito condicional. Mas, é um direito que 
deve ser monitorado. Temos que monitorar quem fere o direito do outro. É im-
portante identificar área e área de propriedade. 

Área protegida é uma área de segurança em uma direção constante de proteção, 
cercada por uma barreira física. O principio de detecção é muito importante. Um 
local onde  todos devem passar antes de entrar na área de segurança por mais 
simples que essa área de segurança seja. Ninguém deve entrar nessa área de 
segurança antes de passar pelo setor de identificação e triagem. No setor de 
identificação e triagem, é preciso detecção? Sim, porque o tempo que estamos 
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no processo de admissão, é o tempo que o setor de inteligência tem para levan-
tar a vida da pessoa. Levantar a vida de alguém funcional não é tão fácil. Levantar 
a vida de alguém criminalmente é muito simples, é certidão negativa. A pessoa 
está limpa temos nada contra. Essa investigação é importante, porque, embora 
não tenhamos nenhuma passagem pela polícia, podemos passar despercebidos 
e sermos ligados a facções criminosas, de entorpecentes, entre outros. Portanto 
essa é a investigação social. Que os empregados passem a fazer parte desse 
processo de identificação e força. 

Embora a dispersão seja do ser humano, a mesma fere o princípio da funciona-
lidade e do controle ao serviço de proteção física, criando condições favoráveis 
aos riscos. Ficamos dispersos, saímos de casa, às vezes, sem vontade nenhuma 
de trabalhar, vamos pela responsabilidade que temos, por ser pai, mãe, para não 
perder o dia, não agravar a situação.  Portanto, saímos para trabalhar, mas o 
pensamento está em casa com a esposa que ficou doente, a filha que não foi 
bem na prova, entre outros. Estávamos dispersos porque o sistema de CFTV 
estava monitorando e também a leitura da revista. Isso faz  com que a pessoa 
fique dispersa. Isso é natural do ser humano. A teoria da personificação funcio-
nal é condição obrigatória, principalmente aos profissionais responsáveis pela 
execução do serviço de proteção física.  Nascemos e adquirimos a personalidade 
civil. Morremos e a personalidade civil continua. Nasceu, certidão de nascimento. 
Morreu, certidão de óbito. É necessário. Ao chegarmos no trabalho, observamos 
o cartão de ponto, ou assinamos o livro, segundo a lei, Somos obrigado. Somos 
obrigados a nos transformar, cumprir regras, procedimentos, leis. Esse é o prin-
cipio que equilibrará a questão da dispersão. 

A discussão, essas normas e os procedimentos de segurança não tem personi-
ficação. É funcional, realizamos um exercício simulado para avaliar a capacidade 
de resposta. Insatisfação funcional ocorre quando um funcionário trabalha por 
anos na mesma função sem nunca haver promoção. Chateia, quando esse pro-
fissional faz uma reflexão, percebe que permaneceu por anos na mesma função.  
No momento do processo seletivo quem avalia os aspectos psicológicos dos 
candidatos, se avalia mal facilitará o acesso à organização dos indivíduos psico-
patas, alcoólatras e etc. O setor da psicologia, que está avaliando tem que come-
çar também a buscar traços da insatisfação pessoal. Estamos sujeitos a sermos 
enganados, o que não pode ser enganado é um serviço de proteção física. 
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(Inaudível) – Dataprev: É realizado o exame toxico-
lógico nos empregados ou isso não existe?

Luis Carlos Pereira – Eletronuclear:  Existe, inclu-
sive, temos a política antiálcool e droga na empre-
sa. Todos os empregados estão sujeitos a receber a 
cartinha e passar pelo teste toxicológico, a qualquer 
momento. 

Interlocutor não identificado: Fiz parte do grupo de 
segurança de riscos nucleares na Prefeitura e tive a 
oportunidade de visitar outras usinas dos Estados 
Unidos.Vimos como o  Brasil é avançado em termos 
de segurança. Existe algum programa motivacional 
para lidar com a questão da sabotagem por conta 
da insatisfação de empregados e dos terceirizados. 

Luis Carlos Pereira – Eletronuclear: Existe, sim, e 
tem que ser implementada. Tudo que possamos fa-
zer para motivar o empregado, para que o mesmo 
possa conhecer melhor a empresa. Temos pessoas 
que não conhecem a empresa. Temos que criar con-
dições de acessibilidade com essa pessoa, para que 
tenha um  pouco de confiança. 
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