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RESUMO 

 
 

O crescimento das organizações criminosas no Rio de Janeiro tem ampliado o 
cenário de conflitos urbanos existentes não somente na grande metrópole, como 
também nas áreas situadas nas regiões mais afastadas dos pontos centrais. A 
existência de confrontos armados, guerras entre facções e insegurança impactam 
diretamente o exercício dos órgãos de segurança pública nesses locais. Assim, 
Policiais civis, militares e bombeiros têm suas vidas expostas ao perigo quando 
praticam seu ofício em zonas  dominadas pelo tráfico e milícia local. Este último, 
ainda, tem seu poder de decisão comprometido, devido as diversas váriáveis que 
influenciam e precisam ser consideradas no processo decisório para socorro em 
áreas de risco à vida. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é estruturar o 
processo decisório para a atuação do corpo de bombeiros nessas zonas, a partir de 
uma revisão de literatura sobre os métodos de estruturação de problemas e aplicação 
do método Value-Focused Thinking (VFT). Essa metodologia busca identificar os 
objetivos dos decisores a partir de seus valores essenciais, por meio de entrevistas 
semi-estruturadas e posterior elaboração de uma rede de objetivos. Com isso, foram 
propostas algumas alternativas, como a conscientização da população da área de 
risco em relação ao exercício do Corpo de Bombeiros, que impactaram no fluxo de 
decisão. Como resultado, o fluxo inical foi atualizado para considerar os objetivos 
traçados e o presente trabalho pode ser um ponto de partida em direção a futuros 
estudos que tenham como finalidade a solução do problema de gerenciamento de 
eventos em área de conflito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Tomada de Decisão, Área de Risco, VFT, Corpo de Bombeiros, 
Estruturação de Problemas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The growth of criminal organizations in Rio de Janeiro has expanded the scenario of 
urban conflicts that exist not only in the great metropolis, but also in areas located in 
regions farther away from the central points. The existence of armed confrontations, 
wars between factions and insecurity directly impact the exercise of public security 
agencies in these places. Thus, civil police, military and firefighters have their lives 
exposed to danger when they practice their craft in areas dominated by drug 
trafficking. The latter also has its decision-making power compromised, due to the 
various variables that influence and need to be considered in the decision-making 
process for assistance in life-threatening areas. In this context, the objective of this 
work is to structure the decision-making process for the performance of the fire 
department in these areas, based on a literature review on problem structuring 
methods and the application of the Value-Focused Thinking (VFT) method. This 
methodology seeks to identify the goals of decision makers from their core values, 
through semi-structured interviews and subsequent elaboration of a network of goals. 
With this, some alternatives were proposed, such as raising the awareness of the 
population in the area at risk in relation to the exercise of the Fire Department, which 
impacted the decision flow. As a result, the initial flow was updated to consider the 
outlined objectives and this work can be a starting point towards future studies aimed 
at solving the problem of managing events in a conflict area. 
 

 
 
 
 
 

Keywords: Decision-making, Risk Area, VFT, Fire Department, Problem Structuring 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 CONTEXTO 
 

 

 

A eficácia de um processo decisório em situações e processos de alta 

complexidade e incertezas depende, em grande parte, da capacidade do time de 

adquirir, integrar e dar sentido às informações disponíveis. Ou seja, depende da 

qualidade do processo de decisão, que não garante, mas aumenta a probabilidade de 

resultados positivos (SCHIPPERS; RUS, 2021). Algumas escolhas são tomadas 

rotineiramente, como o que comer, vestir ou que caminho pegar para ir ao trabalho. 

Tais decisões, quando tomadas, possuem relativamente poucas consequências no 

meio em que estão inseridas. No entanto, existem certas escolhas que exigem muito 

mais das pessoas no processo de tomada de decisão (BAYOUTH et al., 2013). Nesse 

sentido, embora a tomada de decisão seja um processo administrativo importante, é 

fundamentalmente um processo inerente ao ser humano (LUNENBURG, 2010). 

Para as decisões em que se exige mais do decisor podemos enquadrá-las sob 

as varáveis risco e incerteza. Existem julgamentos que são feitos cotidianamente sob 

incerteza, o que significa que a probabilidade associada aos possíveis resultados da 

tarefa decisória é desconhecida, como a estimativa da cotação do dólar. Decisões 

importantes sobre investimentos financeiros e desastres ambientais são, muitas 

vezes, tomadas sem conhecimento prévio sobre probabilidades relevantes, o que faz 

com que o decisor tenha a necessidade de prever eventos que podem ocorrer de 

forma inesperada, considerando ainda, mudanças ambientais e processamento de 

informação de cunho social.  

O modelo de descisão sob risco apresenta como diferencial o conhecimento, por 

parte do decisor, a respeito das probabilidades associadas ao resultado. Um exemplo 

de decisão de risco é a realização de cirurgias que ameaçam a sobrevivência do 

paciente, circunstância em que o cirurgião conhece a probabilidade de sucesso ou 

insucesso, baseada em estatísticas (TONETTO et al., 2006). 

Há uma diferença entre risco e risco percebido. O risco é definido como “uma 

combinação entre a probabilidade de ocorrência de lesão ou dano à saúde e a 

gravidade da lesão ou dano à saúde resultante de um perigo” (ALLISON HALUIK, 



12 

2016). Já o risco percebido é definido como a combinação de incerteza e relevância 

do resultado envolvido (DARCY DA SILVA-JUNIOR; MEZZOMO LUCIANO, 2016).  

O grau de percepção de risco varia conforme variam a comunidade, experiências 

e histórias pessoais e pelo nível de conhecimento e acesso à informação. Nessa 

perspectiva, a relação entre a percepção de risco, a tomada de decisão e a adoção 

de estratégias de mitigação não é direta, mas sofre influências de fatores como 

negatividade, fatores cognitivos, pessoais e de contexto. Dessa maneira, a percepção 

de risco é considerada determinante nos processos que envolvem a gestão do risco 

(TAVARES; MENDES; BASTO, 2011). Outro conceito considerado como pré-requisito 

para uma gestão de risco eficaz é o de confiança, definido como “estado psicológico 

que compreende a intenção de aceitar vulnerabilidade com base em expectativas 

positivas das intenções ou comportamento de outro” (ROUSSEAU et al., 1998). Tal 

conceito é essencial para aumentar a legitimidade das políticas e melhorar a eficácias 

das mesmas (MAH; HILLS; TAO, 2014). 

É possível, então, observar que existe uma complexidade entre a percepção do 

risco e o processo de se fazer uma escolha com confiança. Sendo assim, o objetivo 

da análise de decisão é estruturar processos que ajudem o decisor a pensar de forma 

mais sistemática sobre problemas complexos, com o objetivo de melhorar a qualidade 

do processo decisório. Entretanto, geralmente esses processos não são 

programados, o que faz com que o decisor utilize processos desestruturados, que 

satisfazem a tomada de decisão, mas não necessariamente a maximizam (DARCY 

DA SILVA-JUNIOR; MEZZOMO LUCIANO, 2016). 

Tal cenário se agrava  com profissionais que lidam com risco de vida, tais como 

médicos, eletricistas e bombeiros. Esses ofícios estão sujeitos a realizarem suas 

tarefas em um ambiente em constante mudança sendo, muitas vezes, obrigados a 

tomar decisões rápidas em situações de emergências, que podem levar a 

consequências graves (MARTÍNEZ-FIESTAS; RODRÍGUEZ-GARZÓN; DELGADO-

PADIAL, 2020). 

 

 
1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 
 

A preocupação com a questão da segurança é intrínseca à existência humana, 

sendo reforçada pela lógica causa-efeito surgida a partir da Segunda Revolução 

Industrial. Nessa época, os efeitos causados pelos acidentes passaram a ter maior 
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relevância, o que despertou a necessidade de controlar suas probabilidades e efeitos 

(DA CUNHA, 2016). Contudo, tanto o crescimento populacional quanto o de centros 

urbanos tem influenciado os conflitos da atualidade, estimulando a transição do 

combate do campo para as áreas urbanas (BEZERRA MAGASSY, 2020) e 

dificultando a necessidade de controlar tais questões. Nesse sentido, existe uma 

multiplicidade de riscos já inerentes às cidades e que possuem impactos sobre a 

segurança pública com consequências de difícil solução e gerenciamento, tais como: 

o aumento da pobreza, das desigualdades e das falhas na governação, da alta 

densidade populacional, das condições de vida em área sobrelotadas ou a locais com 

elevada exposição a riscos naturais (PEDROSA; PEREIRA, 2013). Dessa forma, além 

desses riscos já próprios das cidades, os órgãos de segurança precisam lidar com a 

expansão da violência urbana, causada principalmente por três fatores: (1) a 

tendência global à urbanização, (2) a crescente volatilidade da conjuntura política nos 

países e (3) as mudanças nas particularidades dos conflitos armados (BEZERRA 

MAGASSY, 2020). 

A atividade policial, tanto no Brasil como no mundo, é reconhecida pela 

exposição ao estresse e ao risco de morte. Além disso, tal atividade implica em 

constante estado de alerta, podendo representar um fator de risco à saúde de tais 

trabalhadores (COSTA et al., 2020). Uma das funções inerentes à todo policial é lidar, 

frequentemente, com um processo decisório. Além de lidar com uma gama de 

informações que a realidade da ocorrência oferece para fundamentar suas decisões, 

os policiais enfrentam ainda outras dificuldades, dado que trabalham em um ambiente 

complexo, incerto e hostil (DE SOUZA GONÇALVES, 2014). O contexto de trabalho 

do Corpo de Bombeiro Militar (CBM) se assemelha ao dos policiais, uma vez que, o 

profissional, no exercício de sua atividade, coloca sua vida em risco para salvar a vida 

de terceiros ou para defender bens públicos e privados (NATIVIDADE, 2009). 

Dentre as atividades do CBM, se destacam combate a incêndio, salvamentos 

(terrestre, aéreo e marítimo), atendimento pré-hospitalar e demais atividades de 

preservação à vida (CBMERJ, 2019). Por consequência, se expor ao risco é um 

desafio inerente a tal atividade profissional (NATIVIDADE, 2009).  

Somado a isso, em algumas cidades, tal como no Rio de Janeiro, outros desafios 

se apresentam. O crescimento exponencial de facções do crime organizado evidencia 

o agravamento dos problemas de segurança pública no Brasil. Esse quadro específico 

é bem demonstrado no Rio de Janeiro, onde cenas com o trânsito livre de grupos 
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fortemente armados nas comunidades se tornaram comuns, sendo, inclusive, temas 

de documentários e reportagens internacionais (CARVALHO MONTEIRO, 2017). 

Nesse sentido, os servidores da segurança pública precisam lidar com processos 

decisórios que não mais consideram apenas as váriáveis locais de risco inerentes à 

profissão e, dessa maneira, estão diante à outras variáveis que todo o seu treinamento 

não forneceu material para decidir sob tais circunstâncias. Um dos contextos que se 

enquadra nessas outras variáveis pode ser ser caracterizado por uma chamada de 

ocorrência destinada à uma dessas zonas de conflito urbanas, dominadas por facções 

e pelo tráfico local. Quando tal contexto ocorre, fica dificultada a garantia do serviço, 

uma vez que, além de correr os riscos intrínsecos à profissão, os bombeiros podem 

ser impedidos pelo tráfico local de realizar a ocorrência e até mesmo expor suas vidas 

e da comunidade da região à outros tipos de perigo, como tiroteio e ameaças, por 

exemplo. 

Sendo assim, o presente estudo pretende ajudar a estruturar o processo 

decisório para socorro em zonas de conflito urbano do CBM situado no município de 

São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. 

 
 
1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 
 
 

O presente estudo tem como objetivo geral estruturar o processo de tomada de 

decisão para socorro em área de risco. Para este propósito, será realizado um estudo 

de caso no 20º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), situado no município de São Gonçalo/Rio de 

Janeiro. 

Com a finalidade de cumprir o objetivo, será aplicado o método de estruturação 

de problemas Value-Focused Thinking (VFT), para identificar os valores do grupo 

estudado, com a finalidade de garantir ao decisor a disposição de uma estrutura que 

o auxilie a tomar uma decisão de maneira uniforme.  

Nesse sentido, existem alguns objetivos específicos que precisam ser 

cumpridos: 

• Compreender o processo de socorro em área de risco em termos de 

tomada de decisão 

• Identificar e selecionar os stakeholders envolvidos no processo 
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• Definir os valores de cada stakeholder envolvido no processo 

• Transformar os valores em objetivos claros e hierarquizá-los 

• Construir uma rede de objetivos  

• Propor melhorias ao processo 

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA  
 
 

A partir dos objetivos concebidos, o presente trabalho propõe responder às 

seguintes questões: 

1. Quais são os valores que devem dirigir o processo de tomada de decisão 

para socorro em área de risco? 

2. Quais são as principais variáveis que contribuem positiva ou 

negativamente para a tomada de decisão? 

3. Como construir um procedimento para a tomada de decisão a partir dos 

valores descobertos? 

 
 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

No município de São Gonçalo existe um Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), 

o 20º GBM, e três Destacamentos de Bombeiros Militares (DBM), que são 

subordinados ao 20º Grupamento. Embora existam esses outros destacamentos na 

área operacional, o presente estudo ficará restrito ao 20º Grupamento, situado na Av. 

São Miguel.  

De todas as ocorrências realizadas, o escopo desse trabalho considerará 

apenas aquelas relacionadas às atividades que ocorram em zona de conflito urbano. 

Este estudo não se propõe, portanto, a analisar os custos financeiros envolvidos 

nas operações, pois esse não seria um fator que definiria o processo de tomada de 

decisão. Além disso, por questões éticas e práticas, os stakeholders, que se 

relacionam à população local e às lideranças de crime organizado, serão levantados, 

considerando que são partes interessadas importantes, porém não serão abordados 

na fase de entrevistas. 
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1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 
 

Em relação à esfera social, a existência das demandas de produção e consumo, 

bases do sistema capitalista brasileiro, evidenciam diariamente uma dinâmica de 

acelerado crescimento econômico e desenvolvimento das cidades. Tal perspectiva 

permite concluir que se instituiu uma sociedade de risco na contemporaneidade. Em 

outras palavras, tanto o relacionamento social interpessoal quanto o relacionamento 

com as tecnologias são de constante incerteza, o que possibilita um questionamento 

referente à estabilidade e segurança da ordem urbana e habitacional (MOREIRA DA 

SILVA; DE CARVALHO, 2019). Sendo assim, se faz necessária a existência de uma 

instituição que seja capaz de analisar riscos e tomar decisões estratégicas e táticas. 

Dessa maneira, em um primeiro momento, o presente estudo é de extrema 

importância para auxiliar, por meio de uma estruturação do processo decisório, o 

Corpo de Bombeiros Militar (CBM) a ser um dos instrumentos públicos responsáveis 

pela manutenção e garantia desta, já citada, ordem urbana e habitacional. 

O Corpo de Bombeiros, agindo como esse instrumento público, traz consigo 

responsabilidades relacionadas as suas atividades perigosas. Essas atividades 

causam, em sua grande maioria, sérios riscos à saúde, pois exigem atenção, elevada 

carga de cognição, além de rápidas e precisas tomadas de decisão, configurando um 

constante estado de alerta que pode afetar a capacidade de trabalho dos militares 

(VIDOTTI et al., 2015). Nesse sentido, em um segundo momento, o estudo em 

questão pode auxiliar a reduzir a carga de cognição necessária à tomada de decisão 

em áreas de conflito, reduzindo também, os riscos à saúde causados por essa carga 

excessiva. Assim, auxilia na melhoria do exercício e da qualidade de vida dos 

bombeiros. 

Do ponto de vista acadêmico, o presente trabalho contribui com uma aplicação 

do VFT no contexto de decisão do CBM. Outros Métodos de Estruturação de 

problemas (MEP), ou do inglês Problem Structring Methods (PSMs), já foram 

aplicados em diferentes contextos, destacando-se a utilização do Strategic Options 

Development and Analysis (SODA) para estruturar o problema de gerenciamento de 

desastres do estado de São Paulo (MANSO; SUTERIO; BELDERRAIN, 2015). Nesse 

sentido, a aplicação do estudo em questão pode despertar o interesse para a futura 

aplicação não só do VFT, mas de algum PSM em outras conjuntura do CBM ou de um 

órgão público ou empresarial. 
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Além disso, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 

2018) afirma que “compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a 

operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e 

serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia”. Com isso, 

o trabalho em questão está em concordância com o exercício da Engenharia de 

Produção, uma vez que visa a melhoria de um processo decisório. A ABEPRO ressalta 

que “compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas 

para a sociedade”, atividade que será realizada no tópico 4 do presente estudo.  

Sendo assim, é possível concluir que, do ponto de vista acadêmico, o trabalho 

em questão não só instiga o estudo e aplicação dos PSMs, como configura a execução 

da atividade de Engenharia de Produção. 

 

 
1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho ficou dividido em 5 capítulos, que serão descritos a seguir: 

 

• O primeiro capítulo contém a introdução que apresenta a contextualização 

do tema da pesquisa,  a explicação da situação problema, os objetivos 

gerais e específicos do estudo, as questões que serão respondidas com 

a conclusão do trabalho e, por fim, a delimitação da pesquisa, sua 

organização e seu destaque para o aprendizado. 

• O segundo capítulo apresenta o referencial teórico do estudo em questão, 

com um breve histórico da presença de socorro em área de risco na 

literatura, além da fundamentação teórica referente a estruturação de 

problemas do inglês Problem Structuring Methods (PSMs), com destaque 

à conceituação e aplicação da ferramenta VFT. O objetivo dessa revisão 

literária é de familiarizar os leitores com a questão da pesquisa, além de 

fornecer um argumento de autoridade à exposição do trabalho. 

• O terceiro capitulo é referente à metodologia aplicada ao estudo de caso, 

especificando sua tipologia, abordagem e o processo de coleta de dados 

e informações do trabalho. 

• O quarto capítulo compreende a aplicação do estudo de caso, contendo 

a contextualização do órgão estudado e a estruturação do problema 
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decisório com a ferramenta VFT. Além disso, contém a análise crítica em 

relação ao resultado do tema em questão. 

• O quinto capítulo encerra o estudo trazendo a resposta às questões 

levantadas no início do trabalho, além dos principais resultados 

alcançados e proposta de estudos futuros.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA – TOMADA DE 

DECISÃO QUANDO HÁ RISCO DE VIDA 

 

Em cenários de desastre, embora as informações importantes e confiáveis não 

estejam sempre disponíveis, o tempo de resposta para a tomada de decisão precisa 

ser rápido e eficaz. A ausência de informações dificulta a identificação de possíveis 

resultados e torna a situação incerta. Além disso, a presença de múltiplos stakeholders 

nesse ambiente imprevisível prejudica o processo de combate à incerteza para a 

tomada decisão. Assim, incerteza é um dos termos mais usados pelos profissionais 

de resposta à situações desastrosas (RAHMAN; MAJCHRZAK; COMES, 2019).  

Esse tipo de tomada de decisão acontece em contextos onde nem sempre há 

tempo para considerar todas as alternativas disponíveis. Ou seja, é uma ação que 

exige prática, conhecimento e experiência para encontrar, de forma rotineira, a 

decisão mais viável mesmo sem analisar todas as alternativas ou parte delas. Sendo 

assim, ao avaliar desastres considerando incerteza, os profissionais de resposta 

devem não só identificar suas fontes, como também o seu impacto na tomada de 

decisão (BAYOUTH et al., 2013). 

Existem diversos porquês para os tipos de incertezas em contextos de desastre. 

Problemas por ausência ou erro nos dados, falha na amostragem, revelando uma não 

representatividade, modelos incertos quanto à sua previsibilidade são alguns 

exemplos.  

As fontes de incerteza, em sua totalidade, vêm de um futuro desconhecido, uma 

vez que as decisões são tomadas antes que o evento aconteça. Com isso, é possível 

distinguir duas fases (LIBERATORE et al., 2013): 

1. Fase pré-evento: as ações e decisões são focadas na mitigação e 

preparação. 

2. Fase pós-evento: ações e decisões abrangem atividades de resposta e 

recuperação. 

Em um cenário de desastre, a resposta humanitária em grande escala é 

desafiadora, uma vez que considera múltiplos stakeholders, as bases de 

conhecimento disponíveis são incompletas e envolve risco a vida.  
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Alguns tipos de desastres naturais, como as tempestades tropicais, são 

usualmente monitorados e, à medida que se aproximam, a incerteza vai 

desaparecendo, mas as consequências não. Assim, quando o evento ocorre, o caos 

e a imprevisibilidade do comportamento humano resultam em falta de informação, 

gerando dúvida sobre estrutura, extensão e número de vítimas. Dessa maneira, 

existem algumas técnicas utilizadas para lidar com a incerteza no cenário: 

(LIBERATORE et al., 2013; RAHMAN; MAJCHRZAK; COMES, 2019) 

• Mapeamento de risco e Valores Probabilísticos: objetivo de identificar 

a probabilidade de ocorrência de um determinado perigo, assim como de 

vulnerabilidades contingentes dos elementos expostos em risco, 

intensidade e áreas de impacto, em um determinado período de tempo. 

• Distribuições de probabilidade e programação estocástica: 

Abordagem para modelar problemas de otimização quando os 

parâmetros são incertos, mas estão em um conjunto de valor que segue 

uma distribuição de probabilidade. 

• Otimização Robusta: Metodologia combinada com ferramentas 

computacionais, para processar problemas de otimização em que os 

dados são incertos e só se sabe que pertencem a um conjunto de 

incertezas. Em divergência com a Otimização Estocástica, que modela a 

incerteza por meio de uma descrição probabilística, a Otimização Robusta 

modela o conjunto possível de valores, mas nada é dito sobre suas 

probabilidades. 

Embora essas técnicas sejam competentes para os cenários descritos, quando 

o contexto apresenta múltiplos stakeholders, diferentes opiniões a se considerar e 

estrutura de decisão complexa, além do desconhecimento das variáveis relevantes, 

esses modelos passam a necessitar de um apoio para que a modelagem matemática 

seja produzida. Com isso, os Métodos de Estruturação de Problemas se apresentam 

como uma boa alternativa para suportar os modelos matemáticos (MINGERS; 

ROSENHEAD, 2004; ROSENHEAD, 2006) 
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2.2 MÉTODOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROBLEMAS (PROBLEM 

STRUCTURING METHODS – PSM’s) 

 

 

2.2.1 INTRODUÇÃO AOS PSM’s 
 

Midgley (1981) defende que os Métodos para estruturação de problemas podem 

se comparar com os métodos para solução de problemas. Para ele, esse último 

implica que, mesmo que o problema seja complexo, uma análise profunda é capaz de 

permitir que ele seja entendido objetivamente, o que gera a oportunidade de encontrar 

uma solução ótima para ele. Em contrapartida, os PSMs partem da hipótese da 

existência de múltiplas perspectivas sobre qual é o problema em si. Nesse sentido, 

quando se trata de PSMs, não é possível falar sobre soluções ótimas, conceito muito 

presente na literatura da área de Pesquisa Operacional (PO). 

Antes de dedicar esta seção do capítulo aos PSMs, é preciso entender sobre o 

surgimento e as limitações da PO. A história autorizada da Pesquisa Operacional 

localiza suas origens no final dos anos 1930, nas preparações britânicas para a 

Segunda Guerra Mundial (ROSENHEAD; THUNHURST, 1982). Ainda nesse 

contexto, Rosenhead (2006) afirma que as definições dos livros-texto que abordam o 

tema, retratam a PO como uma racionalidade abstrata e que possui validade 

atemporal e universal. Entretanto, ele destaca que a realidade é que a mesma surgiu 

como uma prática autoconsciente e contínua na Grã-Bretanha e não na era bíblica ou 

no início da Revolução Industrial. Além disso, enfatiza que a disseminação dessa 

prática ocorreu em um cenário de crise que produziu abertura para novas formas de 

pensar. Acrescenta ainda que a sobrevivência da prática no cenário pós-guerra 

dependia de condições organizacionais que já existiam no cenário pré-guerra e 

conclui que as condições para a adoção da PO precederam sua invenção. Outra 

limitação apontada diz respeito ao cenário ótimo para utilização da PO, que necessita 

de uma estrutura com hierarquia rígida, com tarefas repetitivas e bem definidas, em 

que se há um consenso geral sobre as prioridades. Entretanto, os cenários das 

organizações nem sempre apresentam tais características. Nesse sentido, quando o 

contexto envolve múltiplos stakeholders, estrutura de decisão complexa e diferentes 

opiniões, o uso da PO se torna limitado. 

Embora a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO, 1969) 

defina a PO como “a área do conhecimento que estuda, desenvolve e aplica métodos 
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analíticos avançados para auxiliar na tomada de melhores decisões nas mais diversas 

áreas de atuação humana”, suas técnicas tradicionais de solução oferecem pouca 

ajuda quando se trata de decidir qual é o problema. Assim, os novos métodos de 

estruturação de problemas providenciam ao tomador de decisão uma ajuda 

sistemática na identificação de um framework para seu problema. (ROSENHEAD, 

1996). 

Nesse sentido, os PSMs têm sido um reforço para a PO, ampliando sua 

abordagem fundamentalmente analítica a domínio de problemas com os quais a PO 

havia falhado ou não pretendia se engajar (ROSENHEAD, 2006).  

 

2.1.2  DEFINIÇÃO E CONCEITOS 
 

Os métodos de Estruturação de problemas  surgiram no final dos anos 70 e início 

dos anos 80, sendo agrupados e chamados, por alguns pesquisadores, como PO Soft. 

Tais métodos buscam responder à algumas das restrições e limitações 

experimentadas tanto por gerentes quanto por pesquisadores que utilizavam os 

métodos quantitativos da Pesquisa Operacional tradicional (ACKERMANN, 2011), 

também conhecido como PO Hard (MANSO; SUTERIO; BELDERRAIN, 2015). Tais 

métodos de estruturação são um amplo grupo de abordagens de tratamento de 

problemas, com o objetivo de auxiliar em sua estruturação em vez de resolvê-los 

diretamente (ROSENHEAD, 1996).  

Por consequência, os PSMs são uma família de métodos interativos e 

participativos com a finalidade de ajudar grupos a abordarem uma situação 

problemática, fornecendo uma resposta ao ajuste, por vezes, inadequado da 

abordagem tradicional de PO, baseada nas características das condições complexas 

do contexto (FRANCO, 2006; ROSENHEAD, 1996). Os PSMs possuem uma 

característica distintiva que é a utilização de modelos como “objetos de transição” para 

estruturar o engajamento. Tais modelos podem fazer o uso de palavras, imagens ou 

números para representar a compreensão das pessoas frente a uma situação 

problemática, premissas que sustentam uma perspectiva ou até mesmo atividades 

que podem ser necessárias para melhorar a situação. Em sua grande maioria, os 

modelos são qualitativos e construídos coletivamente, em diálogo (FRANCO, 2006; 

MIDGLEY, 1981).  
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O objetivo de auxiliar um grupo de stakeholders a alcançar uma melhor 

compreensão de uma situação problemática caracterizada por altos níveis de 

complexidade e incerteza é conseguido através da exploração de diferentes 

percepções, o que facilita o diálogo e a negociação, com a finalidade de gerar um 

consenso sobre a estrutura do problema e sobre os compromissos iniciais com a ação 

(FRANCO, 2007). 

Nesse sentido, (MINGERS; ROSENHEAD, 2004) afirmam que esses problemas 

não estruturados são caracterizados pela existência de: (1) múltiplos atores, (2) 

múltiplas perspectivas, (3) conflitos de interesse incomensuráveis, (4) importância 

intangível e (5) elevado grau de incerteza.  

Os autores ressaltam ainda que os PSMs que mais se destacam são Strategic 

Options Development and Analysis (SODA), Strategic Choice Approach (SCA) e Soft 

Systems Methodology (SSM). Alguns autores também apontam o Value-Focused 

Thinking (VFT) como um PSM (FRANÇOZO; PAUCAR-CACERES; BELDERRAIN, 

2021). 

O SODA é uma abordagem feita para prover aos consultores um conjunto de 

habilidades, de forma a possibilitar uma projeção de intervenções à resolução de 

problemas. Além disso, fornece um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar o 

usuário a trabalhar com problemas complicados (EDEN; ACKERMANN, 2016).  Nesse 

sentido, se configura como um método de estruturação e identificação de problemas 

por meio do mapeamento cognitivo, utilizando uma estrutura hierárquica de conceitos 

meios e fins. Dessa maneira, possibilita o registro de visões individuais de situações 

problemáticas (MANSO; SUTERIO; BELDERRAIN, 2015). 

O SCA é uma abordagem particular para tomada de decisão colaborativa, 

projetada para o auxílio à situações caracterizadas pela incerteza, complexidade e 

diferença de ponto de vista (FRIEND; TAKET; HICKLING, 2006). Nesse método, 

facilitadores auxiliam os participantes a modelar conexões existentes entre as áreas 

de decisão e, com isso, o grupo é capaz de identificar áreas prioritárias para 

comprometimento parcial, além de estabelecer planos de contingência (MINGERS; 

ROSENHEAD, 2004). 

SSM consiste em uma abordagem que, quando utilizada, permite aos 

participantes aprender o caminho para a ação acordada que possibilita melhorar a 

situação do problema. É um processo conscientemente organizado de investigação e 

aprendizagem (CHECKLAND; WINTER, 2006).  
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Existem ainda outros PSMs, tais como Robustness Analysis, Metagame Analysis 

e Hypergames Analysis (ROSENHEAD; MINGERS, 2001), sendo aplicados a estudos 

que envolvem a estruturação de problemas. 

O PSM que será utilizado no presente trabalho é o VFT, método focado na 

identificação e articulação de objetivos baseados em valores, para a geração e 

avaliação de alternativas viáveis ao contexto de decisão (FRANÇOZO; PAUCAR-

CACERES; BELDERRAIN, 2021; KEENEY, 1992). Sendo assim, ele será retratado 

na seção 2.3 com maiores detalhes. 

 

2.3 VALUE-FOCUSED THINKING (VFT) 

 
2.3.1 INTRODUÇÃO AO MODELO VFT 
 

Muitos livros foram escritos fazendo referência à tomada de decisão. Tais livros 

contam como resolver problemas decisórios, mas não contam como identificar 

potenciais oportunidades de decisão. Abordam sobre como analisar alternativas com 

a finalidade de escolher a melhor, porém não sobre como criá-las. Apresentam como 

avaliar alternativas a partir de uma função objetivo, mas não apresentam como 

articular os objetivos qualitativos, nos quais qualquer alternativa se fundamenta 

(KEENEY, 1992). 

Focar nas alternativas é uma forma limitada de pensar sobre as situações de 

tomada de decisão. Isso ocorre pois, ao se deparar com um cenário onde não se 

encontra alternativas para um problema decisório, dificilmente seria possível utilizar 

um modelo de decisão focado nelas. Para quem deseja dominar o processo de se 

fazer uma escolha, é preciso ter mais controle sobre as situações de decisão que 

enfrenta. Sendo assim, não é possível controlar tais situações com um pensamento 

focado em alternativas (KEENEY, 1992, 1996).  

Nesse sentido, o VFT consiste em uma abordagem que não se concentra em 

resolver o problema, mas em estruturar a tomada de decisão de maneira criativa. Em 

um primeiro momento tem uma conotação proativa, concentrando-se nos valores e, 

em um segundo momento, nas alternativas (ABUABARA et al., 2018). 

Um modelo centrado em valor é semelhante a qualquer outro modelo no que 

tange ao aspecto de ser construído com lógica, julgamentos e informações. Sua 

principal diferença se encontra, então, no foco em julgamentos de valor e não em 

probabilidades e fatos. A grande parte de outros modelos de decisão tenta descrever 
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as consequências analisando apenas as probabilidades relativas associadas à uma 

alternativa específica ou à ocorrência de um cenário específico. Um modelo de valor, 

por sua vez, tenta responder à questão de qual é a desejabilidade relativa das várias 

consequências que podem ocorrer (KEENEY; VON WINTERFELDT, 2011). 

Nesse sentido, o cenário ideal para o VFT ocorre quando não se tem ideia do 

que fazer a respeito de um problema de decisão. Isso acontece pois é nesse momento 

que surgem as oportunidades de decisão. Dessa maneira, é necessário identificar e 

estruturar os objetivos para definir tal oportunidade e, em seguida, criar alternativas 

que se enquadrem ao contexto de decisão dela (KEENEY, 1992). 

É possível concluir, então, que o VFT considera o papel do valor no processo 

decisório. Com uma abordagem prescritiva, trata de como usar os valores para 

melhorar a tomada de decisão partindo da premissa de que focar, prioritariamente, 

sobre valores ao se deparar com problemas difíceis pode direcionar o decisor para a 

consequência mais desejável. Em suma, dispende mais tempo pensando em valores 

e se concentrando em entender o que é importante para, assim, selecionar decisões 

significativas a fim de criar melhores alternativas e avaliar mais cuidadosamente a 

conveniência de cada uma delas (KEENEY, 1992). 

 

2.3.2 CONSTRUINDO O MODELO VFT 
 

Adotar valores melhora o processo decisório, pois eles caracterizam os objetivos 

em três aspectos: (1) o contexto de decisão, (2) um objeto e (3) uma direção de 

preferência (DE ALMEIDA et al., 2015). Os tomadores de decisão reconhecem a 

necessidade por objetivos como uma etapa fundamental no desenvolvimento de 

abordagens estratégicas. Entretanto, apenas listá-los pode ser uma ação superficial. 

Para contexto de decisões estratégicas, existe a necessidade de uma abordagem 

mais profunda, com uma estrutura clara e uma base conceitual sólida. Por outro lado, 

identificar tais objetivos não é uma tarefa fácil, os fins frequentemente são confundidos 

com os meios e os próprios objetivos com metas, restrições ou até mesmo 

alternativas. Além disso, as relações entre os diferentes objetivos podem não ser 

claramente especificadas (KEENEY, 1996). 

O processo do VFT pode ser dividido em quatro etapas básicas: (1) Definir os 

valores, (2) Identificar os objetivos meio e fins, (3) Estruturar a rede de objetivos e (4) 

Criar e selecionar as alternativas (KEENEY, 1996). Entretanto, a etapa de selecionar 
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alternativas não será objeto deste trabalho, uma vez que não se pretende identificar a 

melhor alternativa em relação ao processo decisório, mas sim estruturá-lo com a 

criação de um framework a partir dos valores dos stakeholders envolvidos.  

Dado que os valores estão relacionados com o que as pessoas se preocupam, 

eles devem ser o motivo principal para a tomada de alguma decisão. Sendo assim, 

pode-se dizer que eles são a base para o tempo que se gasta pensando nas decisões. 

Um objetivo, por sua vez, é algo que se deseja alcançar (KEENEY, 1992). Entretanto, 

a tarefa de identificar os valores e transformá-los em objetivos claros não é trivial. 

Nesse sentido, com a finalidade de cumprir as duas primeiras etapas, de definição e 

identificação dos objetivos, existem várias técnicas, elencadas na Tabela 1 (KEENEY, 

1996) .  

Tabela 1: Técnicas para identificar objetivos 

 

Tópico Descrição 

1. Desenvolver uma Wish List - Lista de desejos 
O que você quer? O que você valoriza? O que você deveria 

querer? 

2. Identificar alternativas 
Qual é a alternativa perfeita, a terrível e a razoável? O que é bom 

ou ruim em cada uma delas? 

3. Considerar os problemas e fraquezas 
O que é certo ou errado na sua organização? O que precisa ser 

consertado? 

4. Prever consequências 
O que ocorreu que foi bom ou ruim? O que pode ocorrer que 

interessa a você? 

5. Identificar metas, restrições e guias Quais são suas aspirações? Que limitações você tem? 

6. Considerar diferentes perspectivas 
Com o que seu competidor se preocupa? Em algum tempo no 

futuro, o que preocuparia você? 

7. Determinar objetivos estratégicos 
Quais são seus objetivos finais? Quais são os seus valores 

absolutamente fundamentais? 

8. Determinar objetivos gerais 
Qual objetivo você tem para clientes, empregados, acionistas e 

para você mesmo? Que objetivos ambientais, sociais, econômicos 
ou de saúde e segurança são importantes? 

9. Estruturar objetivos 
Por que esse objetivo é importante? Como você pode alcançá-lo? 

Seja específico: O que você quer dizer com esse objetivo 

10. Quantificar objetivos 
Como você mensuraria que determinado objetivo foi atingido? Por 

que o objetivo A é mais importante do que o objetivo B? 

Fonte: Adaptado (tradução livre) de Keeney (1996) 

 

É possível observar que, por vezes, as técnicas podem fornecer uma orientação 

redundante. Contudo, tal orientação nesse cenário não é um ponto negativo, uma vez 
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que é muito mais simples reconhecer objetivos redundantes quando são 

explicitamente listados do que identificar objetivos ausentes (KEENEY, 1996). 

O resultado de uma lista de objetivos iniciais para um problema complexo contém 

tanto objetivos meio quanto objetivos fundamentais. Dessa maneira, após 

identificados, tais objetivos precisam ser hierarquizados. Para isso, é utilizada uma 

técnica que possibilita a identificação de objetivos meio, aqueles que direcionam à um 

objetivo fim. A técnica é chamada de WITI e consiste em, para cada objetivo, 

responder ao seguinte questionamento: Why is This Important? – Por que isso é 

importante? Para os objetivos fundamentais, a resposta à pergunta é simplesmente 

“é importante”, já com um objetivo meio, a resposta é sempre um fim decorrente desse 

meio (BELDERRAIN et al., 2021; KEENEY, 1992).  

Para que os objetivos fins auxiliem no processo decisório, eles devem ser úteis 

para a criação e avaliação de alternativas, com a finalidade tanto de identificar 

oportunidades de decisão quanto de orientar o decisor em suas escolhas. Para isso, 

o conjunto de objetivos fins deve possuir as nove propriedades importantes expostas 

na Tabela 2 (KEENEY, 1992).  

 

Tabela 2: Propriedades desejadas para os objetivos fundamentais 

     

  O conjunto de objetivos fins deve ser: 

  
      1. Essencial, para indicar consquências em termos das razões fundamentais para o 
interesse na situação de decisão 

  
      2. Controlável, para lidar com consequências que são influenciadas apenas pela 
escolha de alternativas no contexto de decisão 

  
     3. Completo, para incluir todos os aspectos fundamentais das consequências das 
alternativas de decisão 

  
     4. Mensurável, para definir objetivos com precisão e especificar os graus em que os 
objetivos podem ser alcançados. 

  
     5. Operacional, para tornar a coleta de informações necessária para uma análise 
razoável considerando o tempo e esforço disponíveis. 

  
     6. Decomponíveis, para permitir o tratamento separado de diferentes objetivos na 
análise 

       7. Não redundante, para evitar a contagem dupla de possíveis consequências 

       8. Conciso, para reduzir o número de objetivos necessários para a análise de decisão 

  
     9. Compreensível, para facilitar a geração e comunicação de pontos de vista para 
nortear o processo de tomada de decisão 
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As primeiras três propriedades referem-se ao enquadramento da situação de 

decisão, uma vez que permitem identificar não só o grau de alcance dos objetivos a 

partir das alternativas do contexto decisório, como também se todas as alternativas 

que influenciam as consequências foram incluídas no contexto. As propriedades 

quatro e cinco, por sua vez, dizem respeito à qualidade de pensamento, ou seja, à 

possibilidade de obter informações que são úteis para análise. Já em relação as 

propriedades de seis a oito, as mesmas referem-se à dificuldade do pensamento. A 

propriedade seis, por exemplo, evidencia que as consequências relacionadas a 

determinado atributo devam ser consideradas de forma independente à consequência 

relacionada com outros atributos. Isso permite descrever a maior possibilidade de 

consequência das várias alternativas e, posteriormente, quantificar a conveniência 

delas. Por fim, a propriedade nove refere-se à qualidade das intuições do pensamento, 

que precisam ser compreensíveis, para que possam ser adequadamente 

comunicados às posições de influência nas decisões. 

A partir da identificação e hierarquização dos objetivos, é possível construir a 

rede de objetivos, que nada mais é do que um esquema que apresenta as relações 

de dependência entre os objetivos meio-fim (BELDERRAIN et al., 2021). Um exemplo 

dessa aplicação pode ser visto na Figura 1. 

Nessa figura, os objetivos intermediários seriam os objetivos meio e os objetivos 

fundamentais seriam os objetivos fim. É válido observar tanto a relação de 

dependência entre cada um dos objetivos, a fim de definir quais são os objetivos fins, 

quanto a utilização de termos quantitativos como maximizar e minimizar para a 

definição dos objetivos em questão. 

Cumpridas tais etapas, é possível dizer que os objetivos agora estão 

estruturados. Tal estruturação auxilia na compreensão do contexto de decisão, 

conduzindo à uma distinção mais clara entre os objetivos meio-fim. Objetivos 

estruturados não só fornecem a base para a utilização de qualquer modelo 

matemático, uma vez que os objetivos fins indicam o conjunto de objetivos sobre os 

quais os atributos devem ser definidos, como também ajuda a identificar os objetivos 

ausentes na hierarquia e na rede de objetivos, já que a estruturação indica onde estão 

os “buracos” na modelagem. Com isso, o modelo de valor pode ser desenvolvido para 
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relacionar as alternativas com suas consequências e, por fim, avaliá-las (KEENEY, 

1992).  

Figura 1: Exemplo de rede de objetivos meio-fim 

 

Fonte: Albuquerque e Pedron (2019) 

 

 

2.3.3 APLICANDO O MODELO VFT 
 

A metodologia do VFT tem sido aplicada em inúmeras áreas e nas mais diversas 

situações, tais como educação, gestão de resíduos, gestão da qualidade, 

sustentabilidade na construção de ambientes e até mesmo na identificação de 

objetivos dos terroristas (ALENCAR; MOTA; ALENCAR, 2011; ALENCAR; PRIORI; 

ALENCAR, 2017; ALMAIAN et al., 2016; KEENEY; VON WINTERFELDT, 2010; 

KEENEY, 1996). Na área de educação, o trabalho elaborado por Belderrain et al. 

(2021) , utilizou o VFT em uma rede Federal de ensino, para recomendar um 

agendamento de horário escolar mais eficiente. Nesse estudo, aplicaram o método 

para identificar os objetivos e valores dos decisores em questão. Ainda na esfera 

acadêmica, Albuquerque e Pedron (2019), fizeram uso da metodologia para analisar 

os objetivos das ações afirmativas de determinada Instituição de Ensino superior, com 

base na percepção da comunidade acadêmica. 
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No que tange à área de gestão de resíduos, Alencar (2011) utilizou o VFT para 

estruturar o problema de limitação legal do uso de gesso no Brasil. Nesse estudo, a 

metodologia auxiliou a obter um entendimento mais aprofundado da situação 

problema, esclarecendo os objetivos dos stakeholders envolvidos e especificando 

com maior precisão as consequências para o problema de decisão. Com isso, o 

método permitiu que as partes envolvidas tomassem decisões mais consistentes, 

garantindo que o gesso continuaria a ser usado na indústria da construção. Em 

relação à área de gestão da qualidade, a metodologia foi utilizada por AlMain (2016) 

para identificar objetivos e práticas de liderança importantes para o gerenciamento da 

qualidade do fornecedor. A partir dos valores revelados e da aplicação do método na 

pesquisa, identificou-se que, ter um diretor de qualidade que apoia a cultura de 

gerenciamento da qualidade do fornecedor é a prática mais importante. 

Alencar (2017) utilizou o VFT na área de sustentabilidade na construção de 

ambientes para criar alternativas mais sustentáveis de uso e ocupação de edifícios. A 

utilização do método permitiu não só a identificação de objetivos estratégicos e 

fundamentais para o contexto de decisão em questão, como também a proposição de 

ações que deveriam ser feitas durante a fase de construção para atingir resultados 

positivos em termos de sustentabilidade.  

Com a finalidade de identificar o objetivo dos terroristas, Kenney e Winterfeldt 

(2010) fizeram uso da metodologia para conhecer as preferências dos terroristas, no 

que tange à motivação e razão para selecionar certos alvos de ataque, 

compreendendo melhor os seus valores a partir de seus escritos e discursos públicos. 

Nesse sentido, o VFT auxiliou a identificar e estruturar os valores e objetivos dos 

terroristas, além de melhorar as decisões de alocação de recursos na luta contra o 

terrorismo. 

Todos esses estudos auxiliaram na compreensão do problema a partir dos 

objetivos do tomador de decisão. A utilização da metodologia, mesmo que em 

diferentes contextos de aplicação, foi eficiente em identificar objetivos importantes dos 

problemas. Sendo assim, o presente estudo foi estruturado em função da metodologia 

VFT, que contribuirá para a estruturação do processo decisório para socorro em zonas 

de conflito.  
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo terá como propósito descrever as etapas utilizadas para atingir os 

objetivos apontados pelo presente trabalho. Dessa maneira, o estudo passou por 

quatro grandes etapas: (1) Revisão da Literatura, (2) Entendimento do contexto do 

problema da pesquisa, (3) Aplicação do modelo de valor e (4) Conclusão do estudo. 

O detalhamento de cada uma das etapas pode ser observado no fluxograma contido 

na Figura 2. 

Figura 2: Fluxograma do detalhamento das etapas 

 

Primeiramente, a revisão bibliográfica foi feita considerando tanto os desafios 

dos processos de tomada de decisão quando há risco de vida, explorados no presente 

estudo, quanto sobre o modelo VFT. A primeira divisão teve por objetivo expor o 

contexto de tomada de decisão da instituição em que será aplicado o estudo de caso, 

apresentando a importância dele e suas principais problemáticas. A segunda divisão, 

por sua vez, exibiu duas seções, a primeira teve o objetivo de evidenciar a origem dos 

PSMs, explicitando suas definições e conceitos. Já a segunda, foi focada no VFT e, 

nesse sentido, apresentou não só sua origem e conceituação, como também a 

construção do passo-a-passo do modelo e algumas de suas aplicações presentes na 

literatura. 

Em um segundo momento, com a finalidade de entender melhor o contexto do 

problema da pesquisa, foi necessário o levantamento de dados referentes ao 

processo decisório utilizado pelo 20º GBM atualmente. Para isso, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os Oficiais Tenentes do 20º GBM. Durante as 

entrevistas, foram buscados, além de entender como ocorre o processo mental de 

tomada de decisão, materiais, documentos e dados utilizados para tal. Sendo assim, 
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essa etapa contou com a descrição tanto da instituição, contendo dados como os de 

localização e tempo de atuação no bairro, como também dados sobre o problema da 

pesquisa, em que serão descritos os tipos de ocorrência que chegam ao 20º GBM, 

como elas acontecem e quais são as zonas de conflito atualmente existentes. Além 

disso, a partir dessas entrevistas e também dispondo de dois documentos: o 

Procedimento Operacional Padrão (POP) para gerenciamento de evento em área de 

conflito (ANEXO A) e o Procedimento Operacional Padrão do operador de 

comunicação da Subseção de Controle Operacional (SsCO) (ANEXO B), foi elaborado 

um fluxo que representa o atual processo para tomada de decisão do Grupamento 

Militar. 

O próximo momento da pesquisa consistiu no desenvolvimento de um estudo de 

caso, em que foi aplicado o modelo de valor. Tal aplicação se deu por meio da 

identificação dos stakeholders e posterior entrevista com os mesmos, com a finalidade 

de identificar seus valores e transformá-los em objetivos claros para que, assim, fosse 

possível criar um modelo de processo de tomada de decisão baseada nas relações 

existentes entre os diferentes objetivos de cada stakeholder.  

As entrevistas ocorreram presencialmente, com duração média de 40 minutos, 

seguindo todos os protocolos de segurança, considerando que o órgão estudado se 

localiza no mesmo bairro em que a autora mora e, por isso, foi possível realizá-las em 

um cenário de pandemia. 

Por fim, a última etapa do estudo foi a conclusão de todo o desenvolvimento do 

trabalho, em que foram feitas reflexões em relação aos resultados obtidos, além de 

explicitadas as limitações do trabalho e as possíveis frentes futuras de aplicação. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DO MODELO VFT 

 

Para aplicar o VFT, foi necessário seguir algumas etapas. Sendo assim, a 

primeira consiste na identificação dos stakeholders. Nessa etapa, foram selecionadas 

pessoas chaves presentes no contexto de decisão do 20º GBM. Para tal identificação, 

deve-se considerar o nível de poder e interesse sobre o contexto, além do nível 

apropriado de desagregação. Isso ocorre, pois, gerenciar as diferentes demandas, por 

vezes concorrentes, de distintas partes interessadas de uma organização quando se 

diz respeito aos seus objetivos estratégicos é uma das tarefas mais difíceis e 

importantes da alta gerência (ACKERMANN; EDEN, 2011). 
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Com o intuito de auxiliar nessa escolha, existem diversos modelos, mas para 

esse trabalho será utilizado Ackermann e Eden (2011), que propuseram um gráfico, 

ilustrado na Figura 3, que possibilita o posicionamento dos stakeholders em 

quadrantes, a partir da contribuição de poder e interesse que cada um deles exerce 

sobre uma organização. 

 

 

 

Figura 3: Gráfico para identificar e classificar stakeholders 

 

Nesse sentido, os quatro quadrantes podem ser identificados como categorias 

de poder e interesse de cada parte interessada. As duas partes interessadas 

localizadas na parte superior do gráfico são aquelas com mais interesse na 

organização e, por consequência, com mais participação, porém com diferentes graus 

de poder. Os localizados do lado direito – Jogadores – detém mais poder para afetar 

as estratégias, ou seja, possuem mais influência. Entretanto, os mesmos podem, ou 

não, estar preocupados com suas responsabilidades. Então, enquanto os Jogadores 

possuem um alto poder e interesse de amparar ou desamparar as estratégias, os 

Sujeitos têm menos influência nesse mesmo quesito.  

Os quadrantes inferiores, por sua vez, podem situar categorias de partes 

interessadas em potencial, aquelas que, por algum motivo, ainda não demonstraram 

muito interesse na organização. Enquanto os Reguladores têm um alto grua de poder 
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sobre o futuro da organização, podendo influenciar o contexto futuro, os situados na 

Multidão não possuem nenhum interesse ou poder de influenciar os resultados 

gerados pela estratégia. Ackerman e Eden (2011) ressaltam, ainda, que esse último 

quadrante pode ser pequeno em número, mas tem, em si, um conteúdo infinito. 

No que tange ao problema do presente estudo, a matriz de stakeholder ficou 

definida conforme a Figura 4. 

   

Dentro da esfera de Manter Satisfeito, tem-se o Comunicante, servidor público 

do Corpo de Bombeiros responsável por receber e triar primariamente os eventos. 

Esse militar é responsável por participar, proativamente, da ocorrência, monitorando 

e dando suporte à guarnição de socorro em todas as fases do evento. Além disso, 

está nessa esfera também a vítima e a comunidade local, por possuírem alto interesse 

na situação, mas sem deter um grande poder sobre ela. 

 Já na esfera de Gerenciar de Perto, temos as partes interessadas que possuem 

algum poder de decisão na situação proposta, como o Oficial de dia, o Chefe de 

guarnição, o Oficial Médico e o Líder do crime organizado. O Oficial de dia, também 

chamado de Comandante do socorro, é o militar do GBM responsável pelo 

gerenciamento dos socorros em determinada região, participando ativamente dos 

eventos pertencentes à sua área operacional. Sua principal função consiste em 

garantir a continuidade do socorro, empenhando recursos, técnicas e táticas de 

          Figura 4: Gráfico de Poder versus Interesse 
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atuação, bem como a definição de estratégias para a resolução dos problemas no 

âmbito logístico e operacional. Como Oficial de dia, é responsável pela unidade militar, 

sendo representante direto do Comandante do GBM em sua ausência. O Chefe de 

Guarnição, por sua vez, é responsável pelo gerenciamento de socorro de determinada 

viatura operacional, disseminando as doutrinas emanadas pelo comandante de 

socorro. Já o Oficial Médico é o responsável pelas atividades relacionadas a logística 

e operacionalidade das operações de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), participando 

ativamente dos eventos na realização de procedimentos médicos tanto das vítimas, 

quanto da própria guarnição, se necessário. Além disso, é também um aliado no apoio 

ao comandante de socorro nas decisões relacionadas ao atendimento das vítimas. O 

líder do crime organizado, por sua vez, é o cidadão que comanda a área de risco. 

 No quadrante de Manter Informado, encontram-se aqueles que, de alguma 

maneira, detém um alto poder sobre as questões do processo decisório, entretanto 

não estão envolvidos diretamente na execução da decisão. Nesse sentido, foram 

identificados quatro stakeholders com essas características: Coordenador de 

Operações, Superior de dia e Comandante do quartel. 

O Coordenador de operações visualiza o evento de todo o estado e tem por 

função analisar, verificar necessidades de apoio e de remanejamento de viaturas entre 

grupamento, assim como cuidar da proporção de eventos. O Superior de dia 

complementa as funções do coordenador, verificando a necessidade de contato com 

órgãos fora do GBM. O Comandante do quartel, por sua vez, é responsável pelos 

militares e socorro da área operacional do grupamento militar ao qual pertence.  

Por fim, assim como mencionado por Ackerman e Eden (2011), o quadrante de 

Monitorar possui um conteúdo infinito e, nele, é possível alocar as demais partes 

interessadas que estão envolvidas e fazem parte do ambiente do processo estudado, 

mas que não detém alto poder e interesse na situação. Nesse trabalho foram definidos 

como: comércio, governo, hospitais e opinião pública. 

Para aplicação do presente estudo, serão entrevistados os seguintes 

stakeholders: Comunicante, Oficial de Dia, Chefe de Guarnição e Oficial Médico. 

Após identificar os stakeholders, é possível seguir para a segunda etapa, em que 

são aplicadas as técnicas desenvolvidas por Keeney (1996) explicitadas no capítulo 

2. A partir delas, será elaborado um roteiro, ilustrado na Tabela 3, para a realização 

das entrevistas e as perguntas serão adaptadas para o contexto de decisão do 

presente estudo. Nesse sentido, foram realizadas cinco reuniões com a duração 
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média de 40 minutos com a finalidade de identificar os objetivos específicos de cada 

stakeholder baseados em seus valores. 

A etapa seguinte consiste na hierarquização dos objetivos em meios e fins. 

Nessa etapa, para todos os resultados de objetivos obtidos, serão feitas sucessivas 

perguntas de “por que isso é importante?”. Quando as respostas são apenas “é 

importante”, tal objetivo é do tipo fim e, caso seja uma resposta diferente, o objetivo é 

classificado como meio, ou seja, que conduz à um objetivo fim.  

Tabela 3: Questionário de aplicação 

 

Tópico Questionário

 O que você deseja alcançar quando presta socorro em uma zona de conflito 

urbano?

 O que você valoriza ao prestar o socorro?

Considerando todos os stakeholders envolvidos, tanto internamente quanto 

externamente, enxerga mais algum desejo/objetivo?

Qual é o melhor/pior cenário que pode ocorrer em um contexto de prestação 

de socorro em zona de conflito urbano? Porque é o melhor/pior?

 O que é bom ou ruim em cada uma delas?

O que pode ser melhorado na forma como ocorre o processo decisório para 

socorro em zonas de conflito?

Se você fosse o único decisor, como estruturaria o processo de decisão para 

ocorrências em zonas de conflito?

Você passou por alguma experiência em que a decisão tomada gerou um 

resultado bom/ruim?

Como você definiria uma boa decisão para socorro em área de risco?

O que poderia acontecer na ocorrência que o faria refletir sobre o processo 

que acabou de executar?

5. Identificar metas, restrições e guias
O que você acha que atrapalha ou limita o processo decisório? O que você 

acha que facilita?

Pensando nos outros stakeholders envolvidos, qual você acha que é a 

preocupação deles?

No futuro, esse processo decisório vai sofrer alguma alteração? Quais coisas 

podem mudar no futuro?

7. Determinar objetivos estratégicos
Quais são seus objetivos finais quando atende à uma ocorrência? Quais são 

os seus valores fundamentais?

8. Determinar objetivos gerais
Se você pudesse listar os principais objetivos em termos ambientais, sociais, 

economicos e de saúde e segurança, quais seriam?

9. Estruturar objetivos
Por que esse objetivo é importante? Como você pode alcançá-lo? Seja 

específico: O que você quer dizer com esse objetivo

10. Quantificar objetivos
Como você mensuraria que determinado objetivo foi atingido? Por que o 

objetivo A é mais importante do que o objetivo B?

4. Prever consequências

6. Considerar diferentes perspectivas

2. Identificar alternativas

3. Considerar os problemas e fraquezas

1. Desenvolver uma Wish List - Lista de 

desejos
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Feita essa separação, é possível construir a rede de objetivos, que contempla 

todos os objetivos meios e fins identificados pelos stakeholders, obedecendo à relação 

de dependência entre cada um deles. É valido ressaltar que, nesse momento, os 

objetivos são validados com os decisores, a fim de identificar possíveis objetivos 

ausentes.  

Por fim, a última etapa consiste na geração de alternativas que considerem os 

objetivos identificados na rede, seguida da construção do novo fluxo que irá conter o 

processo decisório atualizado com base nos valores, objetivos e alternativas geradas 

com a aplicação do modelo VFT. Além disso, é valido mencionar que os dados 

pertencentes ao órgão e expostos na aplicação são públicos e, por esse motivo, foram 

utilizados no presente trabalho. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 
 
4.1 DESCRIÇÃO E HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

 

O objeto deste estudo é um órgão público com surgimento no ano de 1975, 

quando o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBERJ) assumiu as 

atividades e encargos do 6º Pelotão de Bombeiros da Polícia Militar e passou a 

denominar-se Destacamento 15 – São Gonçalo. Isso ocorreu devido à fusão do antigo 

estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro e, ainda nessa ocasião, foi 

nomeado o primeiro comandante Bombeiro Militar à frente da Organização.  

Em 1º de janeiro de 1976, o Destacamento 15 foi transferido para um Galpão e 

seus anexos situados no bairro de São Miguel no Município de São Gonçalo, onde 

permanece até hoje. Ao longo dos anos, o nome dessa unidade foi alterado diversas 

vezes, tendo por fim, em 15 de maio de 2003, através do Boletim da Secretaria de 

Estado da Defesa Civil / CBMERJ, recebido a nomeação que utiliza até os dias atuais: 

20º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM). 

O 20º GBM, além de possuir em sua instalação a unidade operacional, abriga 

também uma Unidade de Atendimento Odontológico (UAO) e atua como um Polo de 

atendimento de Assistência Social.  

No que se refere à Área Operacional, o grupamento é responsável por parte do 

Município de São Gonçalo, como apresentado na Figura 5, pois existem outras 

Organizações de Bombeiro Militar (OBM) que são limítrofes ao 20º GBM, são elas: 

 

• 3º GBM: Niterói – BR 101 – Ilha das Flores, Praça da Covanca 

• DBM1/20: Itaboraí – Trevo de Manilha (BR 493) – Trevo da Estrada de 

Guaxindiba 

• DBM 3/20: Colubandê – RJ 104, Estrada do Rocha – Avenida José 

Mendonça de Campos 
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No que tange ao quadro de efetivo, o grupamento possui um total de 68 

servidores, sendo 55 operacionais e 13 administrativos. Os servidores atuam nos 

seguintes cargos: Tenente Coronel, Major, Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente, 

Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo e Soldado. A distribuição do 

efetivo é feita conforme explicitado na Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6. 

Tabela 4: Quadro de Efetivo - Oficiais 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Quadro de Efetivo - Praças 

SUBTENENTE 11 

1º 
SARGENTO 

17 

2º 
SARGENTO 

5 

3º 
SARGENTO 

14 

CABO 21 

SOLDADO 0 

 

TENENTE 
CORONEL 

1 

MAJOR 2 

CAPITÃO 7 

1º TENENTE 3 

2º TENENTE 5 

Figura 5: Mapa da Área Operacional 
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Tabela 6: Quadro de Efetivo da Unidade de Atendimento Odontológico (UAO) 

 

 

 

 

 

Em relação às viaturas, atualmente, o grupamento possui um total de nove 

viaturas, sendo cinco delas operacionais, isto é, destinadas ao socorro, e quatro delas 

administrativas, utilizadas para fiscalização, compras e missões externas. Tais 

viaturas estão apresentadas na Tabela 7 e Tabela 8. 

 

Tabela 7: Viaturas Operacionais 

ABT-062 

Auto bomba tanque 

ABS-038 

Auto busca e 

salvamento 

ASE-394 

Auto socorro de 

emergência 

ASE-419 

Auto socorro de 

emergência 

AR-513 

Auto rápido 

     

 

Tabela 8: Viaturas Administrativas 

AR-397 

Auto rápido 

V5-163 

- 

AR-137 

Auto rápido 

AR-266 

Auto rápido 

    

 

 

 

 

UAO 

MAJ 1 

CAP 1 

2º SGT 2 



41 

 

4.1.1 OCORRÊNCIAS: ESTATÍSTICAS DE SOCORRO E DEFINIÇÃO 

 

Ocorrência ou Evento é todo e qualquer tipo de chamado/solicitação que chegue 

ao quartel do 20º GBM. Nesse sentido, no momento do estudo, existem quatro grupos  

de eventos que podem ocorrer, os de: Salvamento, Incêndio, Atendimento Pré-

Hospitalar (APH) e Diversos. Cada um desses grupos explicita e engloba as 

ocorrências de acordo com sua natureza de ação, conforme explicitado na Tabela 9. 

 

Além disso, cada ocorrência possui um Centro de Unidade Operacional 

responsável por supervisionar e coordenar suas atividades. Dessa maneira, todas as 

ocorrências englobadas no tipo APH são reguladas pelo Centro de Operações de 

Atendimento Pré-Hospitalar (CAPH), as de Salvamento e Incêndio são 

regulamentadas pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiro (COCB), assim 

como as de Denúncia, Eventos Especiais e Falso Aviso, presentes no tipo Diversos.      

Por fim, a ocorrência de Recolhimento de Cadáver, também do tipo Diversos, é 

supervisionada pela Coordenação e Serviço de Recolhimento de Cadáveres (CSRC), 

órgão pertencente à Defesa Civil. 

Para fins de ilustração, serão apresentadas estatísticas comparativas do 

compilado de chamados de 2019 e 2020. Em dados gerais, comparando o ano de 

2019 com o ano de 2020, a CSRC recebeu 1258 solicitações no primeiro ano, contra 

592 no segundo, representando uma queda de 53% na quantidade de solicitações. O 

Tabela 9: Tipos de ocorrência por grupo 
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COCB, por sua vez, apresentou uma queda menor, de 10%, recebendo 2732 

solicitações em 2019, contra 2460 em 2020. Por fim, O COAPH recebeu 1212 

solicitações no primeiro ano, contra 1340, aumentando em 11% os chamados nesse 

período, como ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6: Gráfico de Estatísticas Gerais 

 

Nesse sentido, é possível observar que o COCB foi o centro de operação que 

concentrou as maiores chamadas em ambos os anos analisados. 

Já em relação às estatísticas que estratificam as ocorrências de acordo com seu 

grupo – Salvamento, Incêndio, APH e Diversos – comparando os anos de 2019 e 

2020, os dados se apresentam conforme Figura 7. 

 

Figura 7: Gráfico de Estatísticas por grupo 
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Ao analisar os dados expostos no gráfico, pode-se confirmar a concentração de 

ocorrências no COCB, uma vez que esse centro de operações é responsável pelos 

eventos de salvamento e incêndio, que são também os de maior quantidade nos dois 

anos analisados. Além disso, é possível observar que o único grupo de ocorrência em 

que o ano de 2020 superou o ano de 2019 foi o APH, que enquadra, entre seus 

eventos, o de violência doméstica. Um dos possíveis fatores que poderiam explicar 

esse aumento é o isolamento social imposto como estratégia para conter o avanço de 

contaminação pelo vírus da COVID-19 no país. Segundo dados do plantão do 

Ministério Público Estadual, já no primeiro final de semana após os decretos estaduais 

propostos em relação ao distanciamento social, houve um aumento de 50% nos casos 

de violência doméstica, com sua maior parte envolvendo violências contra a mulher 

(MARQUES et al., 2020). Esta, portanto, seria uma possível hipótese para explicar o 

crescimento nos chamados do tipo APH, embora, outras análises se façam 

necessárias, para verificar a causalidade entre os dados. 

 No que diz respeito ao ano de 2021, com os dados do primeiro semestre que 

foram disponibilizados, foi possível construir o gráfico apresentado na Figura 8, que 

diz respeito às ocorrências por Centro de Unidade Operacional. 

               Figura 8: Gráfico de ocorrências por Centro de Unidade Operacional 

 

 

Enquanto o CSRC não apresentou nenhuma ocorrência, o COCB segue com o 

maior número de solicitações, assim como nos dois anos anteriores. Em relação ao 

APH, essa unidade já apresenta, no primeiro semestre, 45% da quantidade total de 

ocorrências no ano de 2020. 
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Em relação à análise por grupos – Salvamento, Incêndio, Diversos e APH – no 

1º semestre de 2021, os dados se distribuem conforme explicitado no Gráfico exposto 

na Figura 9. 

           Figura 9: Gráficos de dados por grupo - 2021 

 

 

É possível observar que, diferente dos anos de 2019 e 2020, que concentraram 

suas ocorrências nos grupos de salvamento e incêndio, os maiores números de 

solicitações em 2021 se concentram nos grupos de Salvamento e APH, seguidos, 

então, pelo grupo de Incêndio e Diversos.  

Já em relação às ocorrências englobadas por sua natureza de ação, a 

distribuição dos dados fica conforme apresentado no gráfico exposto na Figura 10. 

Ao analisar o gráfico, é possível observar que, como já citado anteriormente, os 

grandes números se concentram nos tipos de ocorrência geradas pela natureza de 

ação de salvamento e APH. Em salvamento, a colisão de veículos (382), seguida da 

queda de veículo (119) são os maiores geradores de chamados. Já no que diz respeito 

ao APH, as solicitações se concentram em Eventos Clínicos (290), como parada 

respiratória, por exemplo, e Queda de Pessoa (148).  

Ao analisar a esfera de Incêndio os números começam a reduzir, sendo o Fogo 

em Via Pública (96) o principal causador de chamados. Por fim, o grupo Diversos é o 

que apresenta a menor incidência de solicitações, sendo 10 o número máximo, 

associado a Eventos Especiais, que são de auxílio técnico. 
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Figura 10: Gráfico de ocorrências englobadas por natureza de ação 

 

 

 

4.1.2 EVENTO EMERGENCIAL 

  

Existem, no contexto das ocorrências, socorros que possuem prioridade, ou seja, 

que, no ato da chamada telefônica, não necessitam confirmar dados e informações. 

Tais como: Colisão/fogo em veículos, suicidas, solicitações repetidas via telefone e 

socorros oriundos de fontes idôneas (órgãos, funcionários públicos e pessoas 

conhecidas). Os casos citados são de emergência máxima e devem ser atendidos no 

mínimo espaço de tempo possível, mesmo com risco de se avançar com as viaturas 

para um falso aviso do socorro. 

 

4.1.3 ÁREA DE CONFLITO 

 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) de Gerenciamento de evento em 

área de conflito (ANEXO A) consiste em um documento com diretrizes de ação para 

o processo de socorro em área de risco. Segundo esse documento, o termo área de 

conflito representa toda região geograficamente delimitada onde a ordem pública está 
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comprometida por manifestações populares violentas ou pela existência de 

comunidades sob a influência de drogas e que precisam de uma intervenção do 

estado, através de suas forças de segurança. 

Grau de risco, por sua vez, é o resultado obtido após análise de um conjunto de 

fatores sociais, políticos e culturais presentes em determinada comunidade, pela 

percepção de insegurança sentida pelos membros da própria comunidade e de 

comunidades circunvizinhas.  

Nesse sentido, o 20º GBM tem 14 grandes áreas de risco documentadas, como 

explícito na Figura 11.  

 

 

É válido mencionar que essas áreas não são as únicas, mas são aquelas em 

que já houve chamada de ocorrência. Isso significa que podem existir outras áreas de 

risco em que nunca foi realizada uma chamada de ocorrência para o grupamento e, 

por isso, não estão documentadas.  

Nesse ponto, é válido mencionar que toda a análise de área de risco feita pelo 

20º GBM é baseada em ocorrências e chamadas já realizadas. Não existe, 

atualmente, um mapeamento de todas as áreas de risco presentes no campo de 

atuação da instituição estudada. Isso ocorre pois os bairros são de difícil delimitação 

e não se sabe, exatamente, onde se inicia e onde se finda uma zona de conflito 

Figura 11: Áreas de risco documentadas 
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urbano. Por isso, os militares do 20º GBM se baseiam nas ocorrências problemáticas 

que já realizaram para definir as áreas de risco, como por exemplo, os casos 

apresentados na Tabela 12. 

A saber tais definições, o 20º GBM opera com dois níveis de grau de risco 

presentes nas zonas de conflito de sua área operacional, baseados em experiências 

anteriores, sendo eles: risco moderado e risco alto. Os locais nivelados em risco 

moderado se caracterizam por sofrerem grandes pressões armadas, porém sem 

histórico de abordagem Violenta e se encontram explicitados na Tabela 10. 

Já os locais nivelados em risco alto se caracterizam pela presença de ameaças, 

tiros a esmo e impedimento de entrada e estão ilustrados na Tabela 11. 

 

                         

Tabela 10: Áreas de risco moderado 

Tabela 11: Áreas de Alto Risco 
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4.1.3 ZONAS DE RISCO NA ÁREA OPERACIONAL DO 20º GBM 

 

Foi realizado pelo 20º GBM, no ano de 2020, um estudo sobre zonas de conflito 

urbano na área operacional do grupamento. Esse estudo compreendeu o histórico de 

eventos com problemas em áreas de risco, o georreferenciamento das áreas 

dominadas pelo poder paralelo, os problemas encontrados no Procedimento 

Operacional Padrão (POP) de gerenciamento de eventos em áreas de conflito 

(ANEXO A), além de algumas sugestões de atualização do POP. Nesse sentido, esse 

subitem visa apresentar os resultados de tal estudo. 

Em relação ao histórico de eventos com problemas em áreas de risco, o estudo 

abrangeu o horizonte de 4 semestres, dos anos de 2019 e 2020. Nesse período, foram 

registradas 16 situações conflitantes, conforme Tabela 12. Sabe-se, porém, que nem 

todas as situações foram registradas, isto é, é possível que haja um número maior. 

 

Tabela 12: Histórico de eventos 

EVENTO VEZES OCORRIDAS 

Guarnição impedida de acessar local 
de socorro 

8 

Militar ameaçado e proibido de circular 
fardado na área de risco em que reside 

1 

Guarnição coagida, ameaçada ou 
revistada 

3 

Guarnição em fogo cruzado ou tiros 
contra a viatura 

3 

Guarnição forçada por traficantes a 
retirar cadáveres 

1 

 

O Histórico de eventos ratifica o fato de que ocorrências desse tipo podem expor 

os militares à um risco não inerente à profissão, além de expor também a população 

local ao perigo.  

No que diz respeito ao georreferenciamento das áreas dominadas pelo poder 

paralelo, foi fornecido, pelo 7º batalhão de Polícia Militar do município de São Gonçalo 

o Mapa de calor do município, exposta na Figura 12. 
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Ao analisar o mapa, é possível observar a predominância das cores mais 

quentes, o que significa maior presença de área de conflito urbano. 

Em relação aos problemas encontrados no POP, foram levantados três 

principais. O primeiro diz respeito a não existir, atualmente, amparo legal para o não 

deslocamento de socorro para eventos com baixo grau de prioridade, como 

salvamento de animal (gato), no interior de alguma comunidade da área operacional. 

Esse evento, por se localizar em uma zona de risco, poderia expor a guarnição ao 

perigo, mesmo sendo de baixa prioridade. 

 

Já o segundo ponto se relaciona a não existir previsão de horário para 

atendimentos em eventos de baixa prioridade em áreas de risco. Isso é um problema 

pois, durante o período noturno, o risco aumenta exponencialmente. Além disso, o 

evento de baixa prioridade poderia aguardar o socorro no horário da manhã, 

diminuindo o risco de exposição dos militares. Entretanto, atualmente não há amparo 

legal para este feito.  

Por fim, foi levantado também um conflito nos procedimentos presentes no POP, 

que podem ser visualizados na Figura 13. 

 

Figura 12: Mapa de Calor do município de São Gonçalo 
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Figura 13: Recorte do POP 

 

 

Os itens referenciados na Figura 13, entram em conflito com os eventos que não 

se confirmam, elencados na NOTA CHEMG 1106/2018 – BOLETIM SEDEC/CBMERJ 

nº 096 de 28 de maio de 2018, apresentada na Figura 14. 

 

 

Com isso, pode-se observar que o documento da nota não especifica a área, 

apenas fornece a diretriz de não confirmar socorro para alguns tipos de eventos. Por 

outro lado, o POP é específico para área de risco. Entretanto, em algumas situações, 

os dois documentos podem se referir ao mesmo caso, uma capotagem de veículo em 

área de risco, por exemplo. Nesse cenário, existem duas legislações para o mesmo 

problema, evidenciando que os procedimentos são conflitantes do ponto de vista de 

Figura 14: Nota CHEMG 
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quem executa o processo decisório, que fica desamparado em relação a qual aspecto 

considerar para tomar a decisão. 

Nesse sentido, algumas melhorias foram propostas no estudo: 

• Envio semestral de mapa de risco dentro da área operacional de todas as 

OBMs. 

• Classificação de cada área de risco em “risco grande” e “risco médio”. 

• Implementação de horários para atendimento à eventos de baixa 

prioridade (06:00 às 18:00). 

 

4.2 CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

Como já apresentado, o presente estudo visa propor uma nova estrutura para o 

processo decisório de socorro destinado às zonas de conflito urbano da área 

operacional do 20º GBM. Este subitem será utilizado para ilustrar a estrutura atual do 

processo de decisão.  

É válido mencionar que, tal estrutura não é descrita ou documentada pela 

instituição dos bombeiros. O fluxo foi, então, elaborado com base em entrevistas com 

tenentes do grupamento e análise de dois documentos: o Procedimento Operacional 

Padrão para gerenciamento de evento em área de conflito (ANEXO A) e o 

Procedimento Operacional Padrão do operador de comunicação da Subseção de 

Controle Operacional (SsCO) (ANEXO B). Tais procedimentos servem de apoio e 

direcionamento às ações da equipe, entretanto não abordam, de forma direta, o 

processo decisório. 

Outro fator importante a ser destacado diz respeito às informações apresentadas 

anteriormente, referente às áreas de risco, que muitas vezes não são utilizadas, pela 

carência de um mapa próprio para a consulta. Com isso, os oficiais consideram para 

a análise a expertise gerada pela prática diária de atendimento no quartel e largo 

conhecimento das áreas de risco. Essa circunstância pode dificultar a entrada de um 

novato ou mesmo a troca de turnos, uma vez que se pode ter pessoas diante da 

mesma situação tomando decisões diferentes. 

Além disso, existiu ainda a dificuldade em levantar as informações necessárias 

pois, a depender das pessoas entrevistadas, a narrativa se apresentava de maneira 

diferente. Sendo assim, com o apoio dos documentos e entrevistas, foi possível 

descrever de forma básica o processo atual. 
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Outro fator que corrobora no contexto de decisão, é o fato de que os recursos 

são limitados, tanto os humanos quanto os materiais. Sendo assim, o envio de uma 

viatura e equipe para um evento de baixa prioridade em uma área de risco, como 

retirada de animal, por exemplo, poderia comprometer alguma outra ocorrência de alta 

prioridade, podendo colocar em risco a vida de uma vítima. 

Nesse sentido, tal processo será explicitado em dois fluxos, conforme ilustrado 

na Figura 15. 

             Figura 15: Fluxos do processo de decisão 

 

O primeiro fluxo conterá as decisões que implicam na saída da viatura para o 

socorro, enquanto o segundo fluxo apresentará as decisões decorrentes da não 

realização do atendimento. 

Sendo assim, a Figura 16 expõe o fluxograma do processo de decisão do 

primeiro fluxo. 

É importante mencionar que as decisões (D2) e (D3) são iguais, assim como os 

pares de atividades (A3) e (A7), e as de envio de socorro (A4), (A6) e (A9). 

 

Figura 16: Fluxograma de decisão do processo para Fluxo de saída 

 

 

O processo decisório envolve, particularmente, o comunicante, o chefe de 

guarnição e o Oficial de dia, que é o comandante da operação e o responsável pelo 

socorro. Ele se inicia com a chegada da ocorrência ao 20º GBM, que se dá por meio 
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de ligação telefônica. Sendo assim, quando a vítima realiza a chamada para o 193, tal 

ligação pode tanto cair direto na linha do 20º GBM quanto na linha da Central, que fica 

no Rio de Janeiro. Caso o segundo caso ocorra, a chamada é direcionada para o 20º 

GBM.  

A primeira atividade (A1), que é feita no fluxo de decisão é atender à ligação do 

solicitante. Essa atividade é realizada pelo comunicante que, em seguida, efetua a 

atividade (A2), de identificar o tipo de evento da ocorrência solicitada. Nela, o 

comunicante precisa colher algumas informações importantes junto ao solicitante que 

realizou a ligação, tais informações são em relação ao que está acontecendo no local 

da ocorrência, se tem vítimas e, além disso, tem também a tarefa de localizar o evento 

em uma das quatro esferas já mencionadas: salvamento, incêndio, diversos e APH. 

Essa identificação é de extrema importância pois, é a partir dela que se decide qual 

viatura vai sair para o socorro. Para realizar tal atividade, o comunicante precisa 

preencher uma ficha, que é chamada de mementos de socorro e se encontra 

apresentada na Figura 17. 

 

 Após essa primeira identificação, o comunicante tem o dever de utilizar o 

microfone, que fica em sua mesa, para dar o aviso para a guarnição sobre o tipo de 

evento, esse processo tem o objetivo de alertar o chefe de guarnição e o Oficial de 

dia, responsáveis pelo socorro, a preparar os equipamentos, viatura correta e os 

Figura 17: Mementos de socorro 
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militares para sair em direção à ocorrência. Após esse aviso prévio, o fluxo continua 

para as decisões (D1) e (D3), que requisitam verificações de grande importância para 

o fluxo decisório: se o evento é emergencial e se o evento é localizado em zona de 

conflito urbano. 

 Nessa sequência de decisões, (D1) e (D3), quatro combinações podem 

acontecer. Pode-se ter sim para a decisão (D1) e não para a (D3), sim para ambas 

decisões, não para ambas decisões e não para a atividade de decisão (D1) e sim para 

a (D3).  

  Seguindo (Figura 18), primeiramente, a análise da atividade de decisão (D1), 

de verificação de evento emergencial, caso o resultado seja sim, isto é, o evento é 

emergencial, passa-se para a segunda análise, da atividade (D3), referente à decisão 

se é área de risco. Caso não seja, o cenário consiste em um evento de atividade 

emergencial em uma área que não é de risco, configurando a saída imediata do 

socorro.  

 

É válido mencionar que, nesse ponto, a viatura específica para o tipo de evento 

identificado já foi preparada e está pronta para saída. Em contrapartida, caso o evento 

seja emergencial e para um local em zona de risco, (caso de sim e sim) outras 

verificações precisam ocorrer para que a viatura seja liberada para o socorro.  

A primeira delas é a confirmação, através da atividade (A7), de informações 

essenciais, como se há necessidade real da presença dos bombeiros no local ou se 

o problema pode ser, com apenas uma orientação, resolvido pela pessoa que fez a 

Figura 18: Recorte do Fluxo de decisão – sim para decisão D1 
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chamada. Em um incêndio sem grandes proporções em área de risco, por exemplo, 

como o local é de difícil acesso e os bombeiros não conseguem chegar com facilidade, 

existe a possibilidade de orientar o solicitante sobre como proceder, auxiliando-o a 

resolver o problema sem ter a presença física dos bombeiros, com um atendimento 

remoto. Outra confirmação realizada nessa etapa, é em relação à verificação se o 

socorro necessário é de atribuição do corpo de bombeiros. Isso é fundamental, porque 

muitas vezes o cidadão não sabe distinguir chamadas do bombeiro e chamadas 

hospitalares que são feitas ao serviço público, atendidas no Rio de Janeiro pela 

SAMU, por exemplo. 

Após essa confirmação, uma segunda é realizada, em relação a segurança do 

local para qual o socorro foi destinado. Nela, o comunicante tem a responsabilidade 

de comprovar que o local está seguro para a entrada dos bombeiros, verificando 

questões como se tem bandido no local, se estão armados, se o bairro em questão 

tem barricada e se os chefes do tráfico estão cientes da entrada da guarnição, por 

exemplo. Sendo assim, nos casos em que se identifica que há necessidade real de ir 

ao local (confirmação do tipo 1) e existem condições viáveis de enviar o socorro 

(confirmação do tipo 2), segue a atividade (A9), em que a viatura é liberada para ir.  

Após o envio da viatura, duas situações podem ocorrer. Em uma, o socorro é 

devidamente prestado, sem nenhum impedimento. Em contrapartida, no segundo 

cenário, pode ocorrer de, chegada à viatura ao local, encontrar algum impedimento 

de entrada, seja por confronto entre as facções ou pelo impedimento de entrada pelo 

crime organizado. Tais casos serão melhores apresentados no fluxo de decisão de 

não atender ao chamado.  

Para os casos em que a decisão contida na atividade (D1) seja não, isto é, o 

evento não é emergencial, passa-se para a segunda análise, da atividade (D2), se é 

área de risco, como ilustrado na Figura 19. 

Para casos em que o evento não é emergencial e não é destinado a uma zona 

de conflito, (caso do não para ambas), o comunicante precisa apenas confirmar o 

socorro pedindo as informações essenciais e, em seguida, a viatura já é liberada para 

ir em direção ao local. Sendo assim, é possível observar que, para ocorrências que 

não envolvem emergência e áreas de risco, o processo decisório é mais fluido e de 

fácil entendimento e execução, o que não exige tanto esforço cognitivo dos envolvidos 

na tomada de decisão.  

 



56 

 

Em contrapartida, se o evento não é emergencial, porém destina-se a uma zona 

de conflito, chega-se à atividade (A5) “Depende”. Isso ocorre pois, dentro dessa 

atividade, existem outras variáveis e processos decisórios mais curtos e não 

estruturados que precisam ser considerados. Nesse sentido, o Oficial de Dia, que é o 

responsável pelo socorro, se sujeita à alguns questionamentos do tipo: 

• É realmente necessária a ida ao local? 

• A ocorrência é de baixa prioridade? 

• Caso a ocorrência tenha chegado no período noturno, pode aguardar o 

amanhecer? 

• Consigo resolver pelo telefone? 

Tais questionamentos são necessários pois, uma vez sendo o evento não 

emergencial, o responsável pelo socorro e tomador de decisão precisa considerar 

todas as variáveis possíveis para decidir se irá ou não expor a guarnição sob seu 

comando ao risco de entrar em uma zona de conflito.  Com isso, é possível observar 

que, tanto para o fluxo do sim quanto para o fluxo do não, quando se trata de área de 

risco, o processo decisório passa a ser menos fluido e também a necessitar de mais 

variáveis para a tomada de decisão. Dessa maneira, o esforço cognitivo necessário 

aos envolvidos no processo é maior. Além desse fator, outro ponto importante a ser 

destacado é: há possibilidade de existirem pessoas diferentes responsáveis pelo 

socorro, pois os oficiais seguem uma escala de serviço variável.  Com isso, a 

depender de quem seja o oficial presente no dia da ocorrência, a resposta para os 

Figura 19: Recorte do Fluxo de decisão – não para a decisão D1 
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questionamentos mencionados anteriormente pode se alterar, alterando também o 

resultado da decisão. 

Nesse sentido, é possível concluir que, um mesmo tipo de ocorrência para um 

mesmo local em zona de conflito pode ter fins diferentes, a depender da pessoa 

tomadora de decisão. Esse fato acontece, pois existe um processo de decisão que, 

além de não seguir um padrão, tem diferentes pessoas com a possibilidade de decidir 

sobre ele. Tais circunstâncias podem facilitar a geração de resultados distintos para 

um mesmo processo decisório quando, os mesmos, deveriam ser padronizados.  

Uma vez explicado o fluxo para saída da viatura, é preciso, nesse momento, 

entender o funcionamento do fluxo relacionado à não realização do atendimento, que 

ocorre quando a viatura (1) não sai para o socorro ou (2) precisa regressar ao quartel. 

É válido mencionar que o padrão é o atendimento à uma ocorrência, o não 

atendimento apenas se dá em eventos extremos e isolados.  

Existem três cenários que podem ocorrer para que o atendimento de uma 

ocorrência não seja realizado: 

1. Quando não há necessidade de ir (independe da localidade) 

2. Quando, chegando ao local, há ameaça direta à guarnição 

3. Quando é necessário o apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ). 

Em relação ao cenário (1), são duas as possibilidades de não existir a 

necessidade de ir ao local, sendo elas: quando o evento não é típico dos bombeiros e 

quando o evento é de baixa prioridade e, assim, a guarnição consegue, por telefone, 

fornecer os direcionamentos necessários, não necessitando a ida ao local. O processo 

decisório do cenário (1) é apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20: Fluxo de decisão do cenário (1) 

 

 



58 

As primeiras duas atividades (A1) e (A2), ocorrem conforme o fluxo para saída 

de viatura, em que o comunicante atende o chamado e identifica o seu tipo junto ao 

solicitante. Após a identificação do evento (A2), ocorre a primeira decisão do fluxo, em 

relação a identificar o evento como típico dos bombeiros (D1). Caso a resposta para 

a decisão (D1) seja não, o comunicante redireciona para o órgão correto. Entretanto, 

caso a resposta seja sim, existe uma outra decisão que precisa ser feita (D2), que diz 

respeito ao solicitante conseguir sanar sozinho a problemática, a partir de 

direcionamentos que lhe sejam fornecidos pela comunicação via telefone com o 

comunicante. Um exemplo seria o evento de vazamento de gás de cozinha, onde os 

militares poderiam dar o direcionamento de isolar o recipiente de gás em local aberto 

até esvaziar. Assim, se a resposta para a decisão (D2) for não, as decisões voltam a 

ocorrer conforme o fluxo para saída da viatura, anteriormente apresentado. Caso a 

resposta seja sim, o fluxo do cenário (1) se encerra com as atividades de fornecer 

direcionamento (A5) e finalizar o atendimento (A6). 

Diferente do primeiro cenário, que ocorre dentro do fluxo para saída da viatura, 

o segundo cenário ocorre a partir de um dos desdobramentos desse fluxo, como 

apresentado na Figura 21. 

 

 

É possível observar que o fluxo se inicia no desdobramento (B) do fluxo para 

saída da viatura, quando há impedimento de entrada. Esse cenário ocorre quando, na 

chegada ao local, a guarnição sofre algum tipo de ameaça ou qualquer situação, isto 

é, guerra entre facções, operação policial, que exponha os militares ao perigo, 

colocando suas vidas em risco. Quando não há ameaça à guarnição, ou seja, não 

Figura 21: Fluxo decisório do cenário (2) 
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para a atividade de decisão (D1), a equipe segue para realização do atendimento (A2). 

Caso haja ameaça, ou seja, sim para a atividade de decisão (D1), existem algumas 

burocracias a se cumprir. 

Uma vez tomada a decisão de não adentrar ao local pela existência de uma 

ameaça, a guarnição deve seguir para a delegacia de Polícia Civil da área (A3), para 

protocolar um boletim de ocorrência (A4). Após realização de tal procedimento, a 

equipe precisa comunicar ao solicitante o motivo da ausência (A5) e informar ao 

COCB ou COAPH, a depender do tipo de evento, e ao comandante do quartel (A6), 

além de registrar o evento no Livro do Oficial de dia (A7). Esse Livro possui validade 

legal, sendo utilizado pelos Oficiais de dia para registro de alterações do serviço. Com 

isso, eles têm um documento que descreve o evento e registra a ciência ao superior, 

que acessa esse livro. Dessa maneira, os oficias respaldam suas ações e podem 

retirar quaisquer dúvidas que possam surgir no futuro sobre a decisão tomada em 

determinada ocorrência. 

Para o cenário (3), assim como o primeiro, ocorre a partir do início do fluxo para 

saída da viatura, como apresentado na Figura 22. 

 

É de extrema importância observar que, para o cenário (3), a experiência na 

prática operacional, que leva ao maior conhecimento do local em que atua, é 

indispensável. Isso ocorre, pois, a primeira decisão – atividade (D1) – diz respeito à 

identificar se a localidade é tipicamente perigosa. Isso significa que o oficial de dia 

precisa analisar o histórico das ocorrências naquele local, para identificar se já 

aconteceram panoramas críticos, como existência de barricadas, ameaças à entrada 

Figura 22: Fluxo decisório do cenário (3) 
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ou qualquer tipo de impedimento. Apesar de dispor do mapa de risco da cidade, os 

militares utilizam mais as experiências anteriores para tomar essa decisão. Assim, 

caso a resposta seja não para essa atividade, as decisões voltam a ocorrer conforme 

o fluxo para saída de viatura. 

Caso a resposta seja sim, isto é, local é recorrentemente perigoso, a guarnição 

realiza contato com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), abrindo o 

protocolo 190, que resulta no envio de uma viatura policial para apoiar a entrada ao 

local de perigo. Com a chegada da viatura, dois cenários podem ocorrer a partir da 

decisão tomada na atividade (D1), que diz respeito à indicação da PMERJ sobre entrar 

ou não na área de risco e realizar o atendimento. Caso a resposta para atividade (D5) 

seja sim, ou seja, PMERJ indica entrar, os bombeiros realizam o atendimento e entram 

na localidade junto à PMERJ. Caso a resposta seja não, isto é, a PMERJ indica não 

entrar, os militares precisam pegar a identificação da guarnição policial (A6), informar 

ao solicitante o motivo da ausência (A7), e informar ao COCB/COAPH e ao 

comandante o ocorrido (A8), além de registrar no Livro do Oficial de dia (A9). 

Com isso, analisando os três cenários, é possível, mais uma vez, observar a 

complexidade desse processo decisório, a grande quantidade de variáveis que ele 

considera e o fato de que, para se respaldarem, os bombeiros precisam recorrer a 

algum órgão externo. Além disso, a partir das entrevistas, é possível ressaltar alguns 

pontos: 

• Os bombeiros sempre tentam encontrar alternativas quando há 

dificuldade de entrada, pedindo ao solicitante que os encontre em algum 

local, por exemplo, ou que traga a vítima à um lugar mais afastado da 

área de risco, para que o atendimento seja realizado. 

• Na maioria dos casos em que o evento é emergencial – alta prioridade – 

o tráfico local não impede a entrada dos militares. 

 

 

 

 

4.3 APLICAÇÃO DO VFT 

 

4.3.1 BRAINSTORMING INDIVIDUAL NA ABORDAGEM VFT 

 

Nessa etapa foram realizadas entrevistas individuais com os stakeholders 

selecionados, a partir do questionário apresentado no capítulo 3, por meio da Tabela 
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3. Cada entrevista foi gravada para possibilitar posterior análise das respostas obtidas, 

com o intuído de transformá-las em objetivos. Só nessa etapa, foram mais de quatro 

horas de áudios disponíveis para o estudo 

Como discutido na metodologia, as reuniões ocorreram em dias diferentes, a 

depender da disponibilidade dos entrevistados, elas duraram, em média, 40 minutos 

e todas ocorreram presencialmente na base militar do 20º GBM. 

Para a análise aqui exposta, será utilizada a transcrição de trechos mais 

relevantes à identificação e construção da rede de objetivos. 

 Na primeira etapa da aplicação do questionário, é necessário extrair dos 

decisores uma lista de desejos. Para a construção dessa lista, foram utilizadas 

principalmente as respostas às perguntas a) e b), apresentadas na Tabela 13, pois 

foram as que mais contribuíram para a construção.  

 

Considerando tais perguntas, todos os stakeholders entrevistados comentaram 

sobre a importância de se prestar o socorro de forma adequada. Ao serem 

questionados sobre o que define ser de forma adequada, um dos decisores disse que 

seria “conseguir atender a vítima o mais rápido possível, retirando-a do local sem 

expor a guarnição ao perigo”. Trechos dessa fala se repetiram, também, aos demais 

decisores. Este fato revela que existe uma preocupação muito grande por parte da 

equipe em manter a segurança tanto para a guarnição, quanto para a vítima. 

Outro fator importante a ser destacado diz respeito a um dos itens que surgiu na 

lista: “a vida humana”. Um dos cinco decisores abordou esse desejo como o de maior 

valor, pois disse sentir muita empatia pela vítima, esse decisor declarou que “muitos 

de nós (equipe), somos moradores de São Gonçalo, quando atendo a uma vítima, 

penso que poderia ser um familiar meu”. Outro decisor abordou a mesma temática, 

acrescentando ainda que pensar dessa maneira o faz prestar um serviço de maior 

excelência porque “penso que o cidadão poderia ser um familiar ou amigo, então 

Tabela 13: Questões do Tópico 1 
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busco sempre que as pessoas sejam tratadas da mesma maneira que eu iria querer 

que um familiar meu fosse tratado”. 

Com isso, foi observado que, para esses dois decisores, realizar um atendimento 

humanizado e com empatia contribui para a prestação de um socorro mais eficaz, que 

atenda ao objetivo de finalizar o evento. 

Analisando todas as respostas, considerando inclusive estas que aqui foram 

destacadas, foi possível construir a seguinte lista: 

1. Lista de desejos (Wish List) 

• Atender a vítima o mais rápido possível 

• Retirar a vítima do local 

• Não expor a guarnição ao perigo 

• Excelência na prestação de serviço 

• Segurança de todos os envolvidos  

• Atendimento humanizado  

• A vida humana 

• Possuir todo o suporte necessário (viaturas, equipe) 

 

A segunda etapa consistiu na identificação de alternativas, e foram consideradas 

as respostas para as perguntas a) e b) da Tabela 14. 

 

Para tais perguntas, quando se considerava o melhor cenário, todos os 

stakeholders abordaram em suas respostas o viés da segurança do local, 

relacionando-a a não existência de facção, combate armado, entre outros. Já em 

relação ao pior cenário, o viés inverso ocorria, sendo relatadas situações em que não 

se podia garantir a segurança.  

Entretanto, um dos decisores abordou uma questão não apresentada pelos 

outros, que correlacionava a existência de uma boa equipe de socorro com a ideia de 

melhor situação a se esperar. Esse decisor comparou o melhor cenário com a 

harmonia de uma música e, para ele, esse horizonte acontecia quando se tinha um 

Tabela 14: Questões do Tópico 2 
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“trabalho harmônico, onde você não precisa pedir pra ninguém fazer nada, porque 

cada um já sabe o que deve fazer. Assim, o ritmo caminha como a música”.  

A partir de todas as respostas para essas questões, foi possível identificar as 

seguintes alternativas. 

2. Identificar alternativas 

➢ Melhor cenário 

o Não ter ninguém armado, não ter barricada. Porque é 

seguro para a equipe e vítima. 

o Conseguir chegar diretamente ao local, sem ter que pedir 

pra ninguém, retirar a vítima e sair com tranquilidade. 

Porque é o cenário esperado, como se estivessem atuando 

fora de zona de risco. 

o Entrar e sair rápido. Porque cumpre o objetivo 

 

▪ Bom 

• Consegue tanto atender o objetivo quanto 

resguardar a guarnição 

• Não ser impedido de entrar 

▪ Ruim 

• Sempre vai ter, por mais que não aconteça 

nada que impeça a entrada, o fato de ser em 

zona de risco já é ruim. 

 

➢ Pior cenário 

o Não conseguir entrar no local da solicitação. Pois não 

alcança o objetivo inicial de atender a vítima 

o Quando, no caminho, precisa parar e pedir pra entrar, ser 

revistado (não conseguir ir direto ao local). Porque foge do 

esperado e estão expostos a outros riscos, além dos 

inerentes à operação. 

o Militar atingido/ferido 

▪ Bom  

• Não tem 

▪ Ruim  
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• Não conseguir atender o objetivo inicial 

• Não conseguir retirar a vítima de forma rápida 

 

A etapa seguinte diz respeito a considerar os problemas e fraquezas do contexto 

de decisão. Para isso, foram utilizadas as respostas das questões a) e b) da Tabela 

15. 

Tabela 15: Questões do Tópico 3 

 

 

Considerando os problemas e fraquezas, um dos pontos mais abordados pelos 

cinco respondentes foi a necessidade de possuir maior autonomia para a tomada de 

decisão.  

Como visto no fluxo em que não se realiza o atendimento, existe uma burocracia 

muito grande para que seja permitido que a guarnição não atenda à um chamado de 

socorro em zona de conflito, mesmo que o evento seja de baixa prioridade. Isso revela 

o fato de que a equipe de socorro, responsável pela tomada de decisão, não tem a 

autonomia necessária para negar o atendimento.  

Um dos cinco respondentes apresentou uma justificativa interessante no que diz 

respeito a essa temática. Para ele, o principal motivo de se ter mais autonomia está 

diretamente ligado com o fato de que cada região tem características e eventos 

específicos, esse decisor ressaltou que “os tipos de evento que chegam na zona sul 

não são os mesmos que chegam aqui, então a forma como tomamos decisões aqui 

não pode ser igual como tomam lá”.  

Com isso, foi possível observar que as especificidades de cada região devem 

ser consideradas na tomada de decisão, o que dificulta ainda mais o contexto 

decisório, uma vez que o POP que os bombeiros seguem é institucional, e deve ser 

seguido de forma homogênea em todas as organizações militares do estado.  

Além disso, outro ponto levantado pelos respondentes foi em relação ao 

acionamento da Central, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que ocorre quando 

os militares estão em uma situação extrema e encontram dificuldade na tomada de 

decisão. Nesse caso, eles realizam esse contato por meio de ligação, que é gravada 
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e também pode ser utilizada para respaldar qualquer atitude tomada. Entretanto, 

muitas vezes, a Central pode também desconhecer o contexto da localidade.  

As demais respostas diziam respeito à um possível mapeamento específico, por 

rua e não por bairro, das áreas de risco. Além disso, disseram que uma presença 

maior do estado também melhoraria o processo. Para essa questão, um dos 

entrevistados exemplificou afirmando que “em um evento de acidente em via, se na 

hora que chegássemos ao local a guarda municipal já estivesse por lá, ajudando com 

o trânsito, a situação já melhoraria, pois seria uma decisão a menos para nos 

preocupar”. Entretanto, ressaltou também a necessidade de ter os órgãos do estado 

trabalhando em harmonia, pois o mesmo citou uma ocorrência em que estavam 

dependendo da polícia para liberar o local e a equipe e precisaram esperar por mais 

de duas horas, comprometendo uma viatura que poderia estar em operação, ajudando 

outras vidas.  

A partir de tal levantamento e de todas as entrevistas, foram extraídas as 

seguintes respostas: 

3. Considerar os problemas e fraquezas 

➢ O que pode ser melhorado na forma como ocorre o processo decisório: 

• Ter um apoio maior para traçar/mapear as áreas que não devem 

entrar e existir a possibilidade de o solicitante trazer a vítima à um 

local mais seguro.  

• Mapeamento para ajudar a ir mais preparado para os locais 

• População saber diferenciar atuação da Polícia de atuação dos 

bombeiros 

• Não entrar em área de risco alto, só em situação extrema 

• Ter maior autonomia  

➢ Se você fosse o único decisor, como estruturaria o processo de decisão: 

• Mapeamento do local de forma específica, divisão em zonas 

vermelhas, amarelas e verde, de acordo com o grau de exposição 

ao risco. Se fosse vermelha, chamaria a PM imediatamente para 

apoiar a entrada.  

• Na entrada de eventos grandes (de alta prioridade), já liberar a 

viatura sem confirmar o socorro. Na entrada de eventos menores, 
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pedir ao solicitante para receber a guarnição na entrada ao local e 

acompanha-los até a vítima. 

• Negociar com o solicitante uma entrada segura 

 

Em relação à etapa de prever consequências, foi muito apontado pelos 

respondentes o quão difícil é ter qualquer previsão de resultado, seja ele positivo ou 

não, para um socorro em área de risco. Isso ocorre, pois, o contexto do local em si, já 

gera incerteza em relação a condição do socorro e segurança do local. Entretanto, 

apesar disso, grande parte das respostas as perguntas contidas na Tabela 16, indicam 

que, em média, as ocorrências possuem resultado positivo.  

 

Nesse sentido, quando os respondentes argumentaram que a grande maioria 

dos eventos tem um resultado positivo, significa que a equipe conseguiu entrar no 

local e atender a vítima realizando o procedimento necessário. Tal procedimento pode 

ser tanto liberar a vítima, caso o cenário se controle, quanto retirá-la do local e, por 

fim, finalizar o chamado. Muito embora o percentual de chamados positivos seja maior 

do que os negativos, a ocorrência de um negativo traz danos muito graves, como 

ferimentos à guarnição e população local. Com isso, é possível concluir que embora 

a ocorrência de um evento negativo aconteça com menor frequência, quando eles 

acontecem são catastróficos, gerando um impacto nocivo muito grande. 

Com isso, a partir de todas as entrevistas, foram levantadas as seguintes 

respostas: 

 

4. Prever consequências 

➢ Experiências 

• Bom 

o Na maioria dos casos o resultado é positivo, nunca deixando 

de atender a vítima 

o Situação padrão: Chegar ao local e conseguir tirar a vítima  

Tabela 16: Questões do Tópico 4 
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• Ruim 

o Tentar entrar com guerra de facção ocorrendo 

o Moradora local atingida por uma bala de fogo 

o Tiro contra a viatura 

 

➢ Definindo uma boa decisão 

• Uma decisão que unisse a segurança da equipe com a da vítima 

• Uma decisão que conta com o apoio e orientação da regulação (da 

Central dos bombeiros, localizada na cidade do Rio de Janeiro) 

• Considerar o máximo de informações/possibilidade possível antes 

de ir e também antes de regressar, caso não consiga entrar no local  

• Conseguir recolher todos os fatos necessários para decidir se 

precisa de intervenção dos bombeiros 

➢ Refletindo a decisão a partir de um resultado gerado 

• Tentar entrar para realizar o atendimento e resultar em um membro 

da equipe baleado/agredido 

• No contexto de ir: Exposição da guarnição ao perigo. No contexto 

do não ir: o evento agravar e uma vítima morrer/incêndio piorar 

• Militar/População ferida 

 

Para identificar as metas, restrições e guias, foi realizada a pergunta 

apresentada na Tabela 17. 

 

Quando questionados sobre o que atrapalha ou limita o processo decisório, 

muitas respostas apareceram, porém as que os cinco entrevistados mais disseram foi 

(1) em relação ao solicitante apresentar falsas informações, muitas vezes por medo 

da facção local e (2) ter a necessidade de pedir autorização às facções para acesso 

ao local e sendo por ela revistados, o que faz com que a ocorrência demore mais.  

 

Entretanto, dois pontos apareceram nas respostas de dois dos cinco 

entrevistados.  O primeiro, diz que o medo atrapalhava o processo decisório. Quando 

Tabela 17: Questões do Tópico 5 
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questionado sobre o que seria esse medo, ele disse que “o bombeiro é uma instituição 

diferente das forças armadas. No sentido de ter autonomia, as forças armadas dão 

mais “a cara a tapa”, o bombeiro é uma instituição mais política e, justamente por isso 

e também pelos direitos humanos estarem em evidência hoje, a instituição tem medo 

de sofrer retaliação caso dê mais autonomia aos militares e isso atrapalha o processo 

decisório”.  

O segundo, por sua vez, é em relação à existência de procedimentos em conflito. 

Um dos decisores disse que, em um evento de fogo em rede elétrica, por exemplo, os 

primeiros a chegarem no local deve ser a equipe da Enel, empresa que atua na 

geração e distribuição de energia elétrica no município do estudo. Entretanto, no 

procedimento da empresa de energia, consta que os primeiros devem ser os 

bombeiros. Quando isso ocorre, os bombeiros costumam se dirigir ao local mesmo 

sem a presença da equipe da Enel, para resguardar o ambiente e impedir que o evento 

tome proporções maiores. Contudo, questões como essas tanto atrapalham quanto 

limitam o processo decisório. 

Já em relação ao que facilita a tomada de decisão, os pontos mais destacados 

foram trabalhar com uma equipe que tenha experiência e saber o que esperar do 

contexto do local, que está diretamente ligado a extrair informações verdadeiras do 

solicitante. 

Com isso, chegou-se ao seguinte resultado: 

5. Identificar metas, restrições e guias 

➢ Atrapalha/Limita 

o Não ter mapeamento específico das áreas 

o Solicitação para conseguir entrar* 

o Tentar passar pro solicitante o risco que a guarnição corre* 

o Medo  

o Baixo efetivo 

o Falta de prática operacional 

o Falta de atualização das áreas de risco 

o Falsa informação 

o Procedimentos em conflito 

➢ Facilita 

o Saber o que esperar (o contexto) do local onde se está indo 
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o Solicitante que passa informações reais e corretas e que se 

dispõe a receber a guarnição 

o Liderança forte (que considera todos os pontos) 

o Alta prática operacional 

o Trabalhar com pessoas com experiência 

 

Quando induzidos a considerar diferentes perspectivas, todos os respondentes 

apontaram questões similares, em resposta às perguntas expostas na Tabela 18. 

 

Todos os entrevistados destacaram a questão de que a preocupação da 

população local era a de apontar algo que não foi feito e cobrar por atendimento 

rápido. Foi exposto, nesse momento, por um dos decisores, a falta de empatia que 

existe nos dias atuais pois, muitas vezes, em uma ocorrência em que um desastre 

aconteceu, existem pessoas que passam filmando a cena. Com isso, um deles 

enfatizou que “falta humanidade nas pessoas hoje em dia”.  

Quando questionados sobre mudanças no futuro, embora os decisores 

acreditem e saibam que mudanças vão ocorrer e que muitas já ocorreram, melhorando 

o contexto da operação, foi observada uma certa descrença em relação ao contexto 

em geral, porém citaram a questão da autonomia como uma das mais esperadas. 

Foi possível, então, extrair as seguintes repostas: 

6. Considerar diferentes perspectivas 

➢ Preocupação dos Stakeholders 

• População: curiosidade, apontar algo que não foi feito, cobrar 

atendimento rápido 

• Atendimento rápido 

➢ Mudanças do processo decisório no futuro 

• Respaldo/autonomia legal para não ir à eventos de baixa prioridade  

 

Tabela 18: Questões do Tópico 6 
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Nesse momento da entrevista, de buscar pelos objetivos estratégicos através da 

pergunta presente na Tabela 19, todos os respondentes recorreram à resposta da 

primeira pergunta feita no questionário, em relação ao que desejam alcançar na 

prestação do socorro.  

 

Com isso, as respostam voltaram a se centralizar no atendimento rápido, em 

conseguir chegar e sair do local em segurança e em conseguir finalizar o atendimento, 

como mostram os resultados: 

7. Determinar objetivos estratégicos 

• Manter a vítima viva e proteger a guarnição  

• Conseguir chegar ao local, atender com segurança e sair sem 

problemas 

• Conseguir finalizar o atendimento (ir e voltar) 

 

Ao fazer os respondentes refletirem sobre objetivos diferentes dos que dizem 

respeito à saúde e segurança, como os presentes na questão da Tabela 20, todos 

apresentaram certa dificuldade em conseguir pensar nesses objetivos. 

 

 Dois dos cinco respondentes citaram que “embora o lema dos bombeiros seja 

vida alheia e riquezas salvar, o que revela a importância de se manter as riquezas 

tanto ambientais quanto de patrimônio pertencente às vítimas, em um contexto de 

zona de conflito, os objetivos de saúde e segurança se sobressaem”. 

Em relação aos objetivos sociais, um dos decisores relatou sobre o dia em que 

os bombeiros foram até uma certa comunidade, levando suas viaturas e ambulâncias, 

para apresentá-las aos moradores e reforçar o papel dos bombeiros no zelo e cuidado 

da sociedade. Tal fato é de extrema importância, pois gera a oportunidade de mostrar 

à população o ofício do Corpo de Bombeiros, o que eles fazem e como atuam no dia-

a-dia. Isso contribui para um melhor desempenho do serviço nesses locais, uma vez 

Tabela 19: Questões do Tópico 7 

Tabela 20: Questões do Tópico 8 
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que desassocia a imagem dos bombeiros com outros órgãos públicos que também 

atuam no contexto, como a Polícia Militar. 

Com isso, foi possível extrair os seguintes objetivos gerais: 

8. Determinar objetivos gerais 

➢ Listando objetivos ambientais, sociais, de saúde e segurança 

• Levam mais em consideração os de saúde e segurança, de manter 

a vítima viva e proteger a guarnição 

• Plano de cargos e salários unificados 

• Estando em zona de risco, prioriza objetivo de saúde em manter a 

vítima viva e de segurança, proteger a guarnição  

 

Para estruturar os objetivos, foram consideradas as respostas à pergunta contida 

na Tabela 21. Os respondentes disseram que, para alcançar o objetivo de saúde e 

segurança, é essencial saber o máximo de informações sobre o local em que se está 

entrando.  

 

Assim, chegou-se ao seguinte resultado: 

9. Estruturar objetivos  

➢ Como alcançar 

• Ter informações sobre o local em que se está entrando e ter auxílio 

do solicitante na preparação da área para entrada da guarnição 

Por fim, na última etapa, de quantificar os objetivos, duas respostas em 

específico chamaram muita atenção, pois remeteram aos principais temas abordados 

em relação ao que é valorizado pelos bombeiros, que é a segurança tanto da 

guarnição quanto da vítima. Nesse sentido, quando questionados sobre como 

mensurariam que o objetivo foi atendido, pergunta exposta na Tabela 22, um dos 

decisores disse que “o feedback da guarnição é essencial, se eu chegar aqui no 

quartel e a equipe disser que fizemos um bom socorro, pra mim eu cumpri o meu 

trabalho”. Isso demonstra não só a preocupação do líder com o trabalho em equipe, 

Tabela 21: Questões do tópico 9 
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como também o fato de que para atingir o objetivo, é necessário o bom desempenho 

de toda a guarnição e não do líder, somente.  

 

A segunda resposta diz respeito a uma mudança de cenário na entrada de 

determinada zona de conflito. A respeito disso, um dos decisores disse que “cada vez 

que eu entro em uma zona de risco que antes eu encontrava problema, que não 

deixava entrar, e agora conseguimos entrar sem ter que pedir, já é um termômetro pra 

mim de que estou fazendo bem o trabalho”. Nesse caso, mais um stakeholder entra 

na análise em relação a se atingir o objetivo: a população local. Assim, para o tomador 

de decisão, o feedback da equipe e da população local são as melhores medidas para 

mensurar o atingimento do objetivo.  

Assim, com o resultado das entrevistas, foi possível extrair as seguintes 

respostas: 

10.  Quantificar objetivos 

➢ Mensurando objetivos 

• Conseguir realizar o atendimento  

• Guarnição fora de perigo, pois com a guarnição ferida/em perigo, 

a solicitação não é realizada 

• Todos os objetivos são igualmente importantes 

• Feedback da guarnição 

Sendo assim, confrontando a análise do fluxo decisório com o resultado e percepção 

das entrevistas, foi possível extrair os seguintes valores: 

1. Segurança da Guarnição 

2. Segurança da Vítima 

3. Informações verdadeiras 

4. Liderança forte 

5. Prática Operacional 

6. Serviço de Excelência 

 

 

Tabela 22: Questões do tópico 10 
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4.4 HIERARQUIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE OBJETIVOS 

 

A partir dos resultados obtidos com a entrevista aos decisores, foi possível 

identificar tanto os objetivos estratégicos quanto os meios e fundamentais.   

Para essa identificação, foi utilizada a pergunta “Por que isso é importante?”, se 

a resposta fosse um esclarecimento em relação à importância de tal objetivo, ou se 

apontasse o modo – como - era importante, classificava-se como meio. Em 

contrapartida, se a resposta contivesse a razão essencial de tal objetivo, este era um 

fundamental.  

Segundo Kenney (1992), a estruturação dos objetivos fundamentais em uma 

hierarquia possibilita uma melhor compreensão dos valores que importam, 

melhorando tanto o modelo de valor, quanto a qualidade do pensamento focado nele. 

A hierarquia auxilia, ainda, na identificação de objetivos ausentes, uma vez que ter os 

objetivos fundamentais discretizados e melhor explicados contribui para identificar 

lacunas existentes. Além disso, ajuda também a distinguir melhor os objetivos meios 

dos objetivos fundamentais. 

 Com isso, foi construída a hierarquização dos objetivos fundamentais, 

apresentada na Figura 23. 

 

Figura 23: Hierarquização dos objetivos fundamentais 
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Uma vez que os objetivos fundamentais foram esclarecidos pela hierarquização, 

foi possível elaborar a rede de objetivos meio-fim, que apresenta como os objetivos 

fundamentais podem ser atingidos através dos objetivos meios que, em conjunto, 

levam ao atingimento dos objetivos estratégicos. A versão final da rede, que passou 

por validação com os decisores a fim de confirmar o entendimento e análise das 

repostas, está exposta na Figura 24. 

 

Figura 24: Rede de objetivos meio-fim 

 

Após elaboração da rede, foi possível observar pontos de reflexão, além de 

levantar algumas alternativas viáveis ao contexto de decisão.  

 

4.5 ANÁLISE DA REDE DE OBJETIVOS 

 

Na estruturação do problema de decisão, foi possível a identificação de um 

objetivo estratégico, que é o lema do Corpo de Bombeiros – Vida Alheia e Riquezas 

Salvar. Isso ocorreu pois, todos os decisores entrevistados apresentaram em suas 

narrativas a preservação da vida humana como um de seus valores essenciais, 

sempre relacionando essa preservação com a prestação de um serviço com 

excelência. 

Confrontando os objetivos fundamentais obtidos de “Minimizar o tempo de 

atendimento”, “Maximizar a segurança da guarnição” e “Maximizar a autonomia de 

decisão”, é possível afirmar que os dois primeiros estão diretamente ligados ao 
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contexto da ocorrência, enquanto o último está ligado ao contexto da tomada de 

decisão. Com isso, constatou-se a complexidade do problema, uma vez que existem 

valores essenciais tanto no contexto pré-decisório, quanto no pós. Assim, uma 

decisão ruim pode gerar consequências negativas tanto no ambiente antes da decisão 

ocorrer, envolvendo o líder e sua equipe, quanto no ambiente depois da decisão, 

envolvendo a vida e segurança da guarnição e da vítima.  

Uma das questões que mais apareceu na entrevista foi a ausência de um 

mapeamento específico das áreas de risco. A rede de objetivos reflete essa 

importância, uma vez que o objetivo-meio de “Mapear as zonas de conflito urbano na 

área operacional” é um dos que mais influencia o atingimento de outros objetivos. 

Dentre eles, “Ter respaldo para não ir a eventos de baixa prioridade”, “Analisar 

mapeamento específico dos locais de risco” e “Estabilizar a vítima com segurança”. O 

primeiro e segundo são diretamente relacionados à existência de um mapeamento, 

pois com ele em mãos, seria possível revisar o POP de forma a atender melhor às 

necessidades de cada ocorrência segundo o seu grau de risco. Isso cria a 

possibilidade de melhorar o desempenho no atendimento, atingindo assim, o objetivo 

estratégico. O terceiro, por sua vez, se relaciona à medida que, sabendo o grau de 

risco de uma localidade, se torna possível mapear e planejar de forma mais adequada 

quais procedimentos para estabilizar a vítima serão necessários na chegada ao local.  

Outro ponto a se considerar diz respeito ao fato de que o objetivo fundamental 

de “Maximizar a autonomia de decisão” é atingido, diretamente, por apenas um 

objetivo meio, o de “Ter respaldo para não ir à eventos de baixa prioridade”. Este 

objetivo-meio, por sua vez, é atingido por “Obter apoio dos superiores”, “Mapear as 

zonas de conflito urbano na área operacional” e “Ter experiência na prática 

Operacional”. Segundo Keeney (1992), quanto menos objetivos-meio são necessários 

ao atingimento de um objetivo fundamental, mais fácil ele é alcançado, pois a etapa 

de gerar alternativas se torna menos complexa com uma quantidade de objetivos 

menor. Entretanto, no contexto do presente estudo, o fato de que apenas quatro 

objetivos-meio levam ao atingimento de um objetivo fundamental poderia demonstrar 

a sua menor complexidade, entretanto, devido ao fato de existir, para esses objetivos 

específicos, a restrição imposta pela alta hierarquização presente no órgão estudado, 

o que torna o objetivo de “Maximizar autonomia de decisão” tão difícil de ser 

alcançado. 
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Outro fator que revela a complexidade do problema e também se reflete na rede 

de objetivo é a existência de objetivos-meio que não dependem somente das ações 

dos militares, mas também de outros stakeholders envolvidos no processo. A exemplo 

disso, tem-se os objetivos de “Possuir apoio do solicitante para entrar” e “Construir 

base dados justo aos órgãos públicos”. Tais objetivos são necessários ao atingimento 

de dois dos objetivos fundamentais – “Minimizar o tempo de atendimento” e 

“Maximizar a segurança da guarnição” – entretanto, mesmo que os bombeiros 

desempenhem o seu papel com excelência e seguindo todas as diretrizes, esses 

objetivos dependem de pessoas fora do contexto da organização para serem 

efetivados. Dessa maneira, mais uma vez, a complexidade da rede é observada.  

Com a análise da rede, foi possível pensar em algumas alternativas viáveis ao 

contexto de decisão. 

Segundo Keneey (1992), as primeiras alternativas que vêm à mente são óbvias, 

ou foram utilizadas em situações semelhantes e estão prontamente disponíveis. Para 

ele, as alternativas verdadeiramente criativas e diferentes estão em lugar da mente 

em que se faz necessário um pensamento profundo para extraí-las. Dessa maneira, 

focar nos valores que devem orientar a situação de decisão torna a busca pelas 

alternativas um exercício criativo e produtivo.  

Assim, para a identificação das alternativas, foram considerados os valores 

encontrados para que fosse possível modificar a estrutura da decisão, produzindo 

mais do que os decisores querem e menos do que lhes é indesejável (KEENEY, 1992; 

MEADOWS, 2008). 

As alternativas encontradas foram: 

1. Conscientização da população local das áreas de risco em relação ao 

ofício do Corpo de Bombeiros 

2. Levantamento de contato da Associação de Moradores das zonas de risco 

3. Criação de POP que considere os graus de risco de cada localidade 

O objetivo das alternativas é reduzir a complexidade de acesso ao local de risco. 

A conscientização da população atuaria nessa redução de forma preventiva, 

transformando o cenário e contexto antes da ocorrência de um evento. Assim, na 

chegada da ocorrência para um local onde há população consciente, os militares já 

não precisariam de tanto esforço cognitivo para tomar a decisão de ir. Dessa maneira 

essa alternativa vai ao encontro do objetivo de “Agir com controle emocional”, uma 

vez que reduz esse esforço cognitivo.  
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Outro objetivo contemplado é o de “Retirar a vítima do local”, atividade que não 

seria tão difícil, considerando o cenário menos hostil gerado pela alternativa. Como o 

primeiro objetivo-meio citado leva ao atingimento do objetivo fundamental “Maximizar 

a segurança da guarnição” e o segundo ao atingimento de “Minimizar o tempo de 

atendimento”, é possível concluir que a primeira alternativa gerada aponta para o 

alcance do objetivo estratégico. 

O Levantamento de contato da Associação de Moradores Locais, por sua vez, 

atuaria durante o contexto da ocorrência. Como esse cidadão mora no local de risco 

e tem a confiança da população e possibilidade de comunicação tanto com o 

comandante da área, quanto com o solicitante do chamado, seria possível facilitar o 

acesso ao local. Assim, existem alguns objetivos-meio que são contemplados pela 

facilidade de comunicação gerada por essa alternativa, sendo eles: “Possuir 

informações de contexto do local”, “Possuir apoio do solicitante para entrar” e 

“Identificar veracidade das informações”. Todos esses objetivos apontam para o 

alcance do objetivo estratégico, uma vez que levam ao atingimento dos objetivos-

fundamentais de “Minimizar o tempo de atendimento” e “Maximizar a segurança da 

guarnição”. 

A alternativa de Criar um POP que considere os graus de risco, respeita as 

especificidades de cada local ao considerar o risco específico relacionado a ele. Dessa 

maneira, possibilitaria uma maior autonomia aos decisores, uma vez que teriam um 

procedimento que respaldasse as tomadas de decisão que protegem a guarnição 

quando a ocorrência é de baixo risco, por exemplo. Uma vez que essa alternativa vai 

ao encontro dos objetivos-meio de “Ter respaldo para não ir a eventos de baixo risco” 

e “Revisar o POP de gerenciamento de conflito”, ela também aponta para o alcance 

do objetivo estratégico, pois esses objetivos-meio levam ao atingimento do objetivo 

fundamental de “Maximizar a autonomia de decisão”.  

A dispor das alternativas geradas, foi possível pensar em um novo fluxo de 

decisão para o contexto do estudo. 

 

4.6 SUGESTÃO DE UM NOVO FLUXO DECISÓRIO 

 

Após as análises realizadas no estudo, foi possível propor um novo fluxo de 

decisão. Esse fluxo foi pensado com a proposta de englobar, em suas decisões, a 
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maior parte dos valores extraídos nas entrevistas e os objetivos identificados na rede, 

além das alternativas geradas na seção 4.5. 

Nesse sentido, foram considerados dois focos de sugestão, com base no fluxo 

inicial, como apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25: Focos para sugestão de novo fluxo de decisão 

 

 

Uma vez que o foco do presente estudo se estende ao caso em que a zona é de 

risco, ambas as sugestões englobarão o fluxo do sim para a atividade (D2) e (D3), de 

verificação de zona de risco. Enquanto o foco 1 se concentrará em fornecer uma 

alternativa ao fluxo do sim para a atividade (D1), de identificação de evento 

emergencial, o foco 2 fornecerá uma alternativa ao fluxo do não para a mesma 

atividade.  

Nesse sentido, considerando as alternativas geradas na etapa anterior, foi possível 

sugerir um novo fluxo de decisão, apresentado na Figura 26. 

Nesse fluxo, até a atividade (D3), a sequência ocorre conforme o fluxo inicial, 

apresentado na seção 4.3. A partir da atividade de Consultar o banco de dados da 

comunidade (A3), ele se modifica. Nessa atividade, o comunicante deve consultar o 

banco de dados em relação à existência de cadastro de algum membro da Associação 

de moradores do local de risco para qual a ocorrência chegou.  
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Após essa etapa, o fluxo segue para a atividade de decisão de verificar se tem 

algum representante cadastrado (D4). Caso haja, isto é, caminho do sim, o 

comunicante deve conectar-se com o representante (A9), confirmar o socorro [Tipo 1] 

(A10), referente a informações essenciais e enviar o socorro (A11).  

O ganho desse fluxo ocorre a partir do momento em que se retira a confirmação 

do tipo 2, em que se faz uma triagem referente a segurança do local, verificando se o 

local tem barricada, se tem cidadão armado, ou se o comando do crime organizado 

sabe que os militares estão indo ao local, por exemplo. Isso ocorre, pois, com a ajuda 

do representante da Associação dos moradores, essa confirmação não é mais 

necessária, uma vez que o próprio representante fará a comunicação com a 

população local. Além disso, a presença desse representante faz com que os militares 

se sintam mais seguros para tomar a decisão e promove maior segurança, também, 

durante a ocorrência. 

Ao analisar o fluxo do não para a atividade de decisão (D4), isto é, não existe 

um representante cadastrado, o comunicante deve pedir ao solicitante um contato 

para cadastro (A4), confirmar socorro [Tipo 1] (A5), confirmar socorro [Tipo 2] (A6), 

enviar socorro (A7) e cadastrar o contato (A8). Embora o fluxo aqui seja maior, as 

atividades ocorrem de forma dinâmica e a expectativa é de que, uma vez cadastrados 

os contatos, cada vez menos se tenha a necessidade de realizar esse fluxo, ou seja, 

Figura 26: Sugestão ao Foco 1 
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realizar a ocorrência sempre contando com o auxílio do membro da Associação dos 

Moradores. 

Ao analisar o fluxo do Foco 2, a nova proposta está exposta na Figura 27. Assim 

como no fluxo do foco 1, a sequência até a atividade (D2) ocorre conforme o fluxo 

inicial. Em seguida, ele se modifica na atividade de verificar se o evento é de baixa 

prioridade (D5). Esses eventos se configuram por não ter a necessidade de ida dos 

bombeiros para que sejam resolvidos. Nesse sentido, caso a resposta seja sim para 

essa atividade, isto é, o evento é de baixa prioridade, os militares devem fornecer 

orientações ao solicitante (A4). Essas orientações visam a solução do problema. Por 

exemplo, caso chegue um evento para retirada de gato na árvore, a guarnição poderia 

direcionar ao solicitante algumas ações, como deixar a alimentação do gato perto da 

árvore, para ele se motivar a descer quando sentir fome. 

 

 

Caso a resposta seja não para a atividade de decisão (D5), o fluxo deve seguir 

para a atividade (A3) do fluxo do foco 1, para consulta no banco de dados em relação 

ao cadastro do membro da Associação de moradores. 

Com as novas sugestões propostas, espera-se que a tomada de decisão seja 

feita de forma melhor direcionada, se antecipando ao contexto da ocorrência e 

respondendo de forma mais ágil à complexidade da operação.  

 

Figura 27: Sugestão ao Foco 2 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a aplicar um método para estruturação de 

problemas para identificar os valores presentes no contexto decisório para socorro em 

área de risco dos bombeiros militares do 20º GBM, no município de São Gonçalo. O 

propósito era de transformar esses valores em objetivos e utilizá-los para a 

estruturação de um novo fluxo de decisão, considerando os valores encontrados. No 

decorrer de seu desenvolvimento, foram encontrados alguns desafios e limitações.  

Logo nas primeiras etapas do trabalho, de introduzir o tema e investigar o que 

a Literatura diz a respeito dele, o primeiro desafio se apresentou: encontrar textos que 

remetessem ao foco do presente estudo. Embora existam muitos que retratem o 

contexto de tomada de decisão, o cenário aqui apresentado era complexo e 

específico. Além disso, os textos encontrados a respeito de uma organização de 

bombeiro militar como alvo do estudo de caso, em sua grande maioria, tratavam sobre 

os aspectos do trabalho que impactavam a saúde mental do indivíduo, não 

considerando, de forma clara, dentre estes, o peso do processo de tomada de decisão 

e as consequências dele. 

Em um segundo momento, no capítulo 4, ao contextualizar o problema com 

dados do 20º GBM, surgiu o próximo desafio, pois a organização dos bombeiros é 

mais operacional do que estratégica e, por isso, houve dificuldade para conseguir 

levantar informações relevantes. A exemplo disso, um dos recortes que a autora 

gostaria de ter feito análise, diz respeito a estratificar a quantidade total de eventos 

que chegam ao 20º GBM classificados em (1) direcionados à zona de risco e (2) não 

direcionados a zona de risco. Com esses dados, uma análise mais profunda poderia 

ter sido feita, elevando ainda mais a importância do estudo, porém não foi possível 

com as informações disponíveis atualmente.  

Em relação a sua contribuição e relevância, com os resultados do estudo, foi 

possível diagnosticar com maior clareza as variáveis envolvidas na tomada de 

decisão, além de identificar os valores intrínsecos aos decisores, incorporando-os ao 

processo decisório. Dessa maneira, os resultados são importantes no meio social, 

uma vez que o novo fluxo visa atingir o objetivo estratégico relacionado ao serviço de 

excelência e lema dos bombeiros: Vida alheia e riquezas salvar, proporcionando, 
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assim, um melhor atendimento à população. Outro viés de ganho seria o meio  

acadêmico, uma vez que a aplicação do estudo enriquece a temática sobre tomada 

de decisão quando há risco à vida.  

É válido, também, abordar a importância do tema no aspecto emocional 

causado por um processo decisório em que o resultado pode expor a vida de amigos 

e liderados, como também da população local ao perigo. Ter de lidar com tomadas de 

decisões para cenários em que não foram treinados, de forma rápida e sob pressão 

aumenta o esforço cognitivo necessário à profissão. Com isso, o resultado do presente 

trabalho auxilia na compreensão do problema de decisão e na redução do esforço 

cognitivo, ao passo que fornece alternativas mais padronizadas ao fluxo. 

Além disso, há também o ganho para o 20º GBM, que, a partir do estudo, está 

apto à entender os valores associados ao processo decisório por diferentes pessoas 

e cargos, proporcionando a eles a capacidade de relacionar melhor as variáveis de 

decisão aqui abordadas e gerenciar melhor os eventos em zona de conlfito urbano. 

 

5.2 DISCUSSÃO SOBRE AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

No primeiro capítulo do estudo, foram levantadas algumas questões: 

1. Quais são os valores que devem dirigir o processo de tomada de 

decisão para socorro em área de risco? 

2. Quais são as principais variáveis que contribuem positiva ou 

negativamente para a tomada de decisão? 

3. Como construir um procedimento para a tomada de decisão a partir 

dos valores descobertos? 

Com o desenvolvimento do estudo, a questão (1) foi respondida com a primeira 

etapa de aplicação do VFT, as entrevistas. Por meio delas, foi possível encontrar os 

seis valores que regem o proceso decisório: segurança da guarnição, segurança da 

vítima, informações verdadeiras, liderança forte, prática operacional e serviço de 

excelência.  

Para a questão (2), a resposta também foi encontrada a partir da investigação 

dos valores, na etapa de entrevista, e também na criação da rede de objetivos. Assim, 

as principais variáveis que contribuem positivamente para a tomada de decisão são: 

apoio do solicitante para entrada na guarnição e extrair informações verdadeiras do 
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solicitante no pimeiro contato. Em relação às que contribuem negativamente, foram 

levantadas: Falta de prática operacional e ausência de informações verídicas. 

A questão (3), por sua vez, se respondeu com o desenvolvimento de todo o 

estudo. Nesse sentido, a construção de um procedimento a partir da descoberta dos 

valores foi feito inserindo decisões que considerassem os valores até então ausentes 

ou pouco considerados no processo. Assim, com a incorporação de tais valores, foi 

possível chegar ao resultado do novo fluxo. 

 
 
5.3 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a realização das entrevistas e construção da rede de objetivos, foram 

identificados não só os valores, como também algumas necessidades que, supridas, 

melhorariam o processo decisório, como a questão do mapeamento específico das 

áreas de conflito. Nesse sentido, um possível estudo que poderia ser continuado com 

os resultados já apresentados, seria a eloboração de  Planos de Ação, utilizando a 

metodologia 5W2H1S, que teriam como resultado esse mapeamento.  

Como explicado no capítulo 3, o presente estudo não se concentrou em 

selecionar a melhor alternativa, mas sim em estruturar um framework do processo.  

Com isso, outro possível estudo seria o de realizar a etapa 4 do VFT, de geração de 

alternativas e criação de atributos e funções de valor, que possam avaliá-las para, ao 

fim, identificar a melhor. Outra possibilidade seria a de utilizar algum método 

multicritério, transformando os objetivos em critérios e construindo alternativas. Além 

disso, seria fundamental compreender o ponto de vista tanto das vítimas como da 

comunidade e dos articuladores do crime organizado nesses locais. Porém, devido às 

restrições causadas pela pandemia do COVID -19 e também por questões de 

segurança, não foi possível aplicar a entrevista à esses stakeholders nesse estudo. 

 Sugere-se, então, que em trabalhos futuros seja feita a realização de 

entrevistas tanto com as comunidades, vítimas e pessoas envolvidas no próprio crime, 

como também com hierarquias mais altas, com a finalidade de agregar percepções e 

valores diferentes ao processo e, assim, refinar a rede de objetivos e geração de 

alternativas.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Procedimento Operacional Padrão para gerenciamento 
de evento em área de conflito 
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ANEXO B – Procedimento Operacional Padrão para operador de 
Comunicação da Subseção de Controle Operacional (SsCO) 
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