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UM ESTUDO NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA, DE CURITIBA, PARANÁ 

 

RESUMO: Todas as organizações precisão de pessoas, para realizar alguma atividade, nem que 
seja para operar um robô, no entanto a figura de um responsável se faz necessário, alguém precisa 
responder pelas metas, resolver problemas, gerir e direcionar os pessoas e objetivos das 
organizações, e este é o gestor, porem, usando como exemplo um órgão público, então; peca se 
muito com administração de recurso e com trato de pessoas, pois com a evolução, não é comum e 
nem raro afirmar que grande parte dos colaboradores mais novos na corporação possuem uma 
graduação, ou estão fazendo um curso superior, com esta maior qualificação das pessoas, as 
corporações atualmente possuem um grande capital intelectual, não é só força bruta, devido a isto 
se faz necessário uma utilização de uma linguagem mais cordial, assertiva e um tratamento digno, 
as coisas evoluíram, os tempos são outros. Com todo este contexto se torna imprescindível liderem 
mais qualificados, independente de qual setor, ramo, seguimento e tipo de empresa. E conforme 
supracitado, com a necessidade de evoluir e sobreviver, torna se de suma importância administrar 
melhor os recursos e qualquer instituição. 

 

Palavras Chaves: Linguagem. Pessoas. Gestor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como tema: UM ESTUDO NA 

ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA, DE CURITIBA, PARANÁ.  

Atualmente com a evolução tecnológica e até mesmos dos indivíduos; 

capacitação e nível de instrução, as organizações também precisam acompanhar 

este cenário, ou vice versa, como por exemplo; Na Empresa Bravo Mike (BM), 

situada na cidade de Curitiba - Paraná, esta demanda também não é diferente, a 

grande maioria das pessoas que trabalham nela, possui uma graduação, diferente 

de há vinte anos, então realmente há um grande capital intelectual, que é o ativo 

mais valioso de qualquer corporação, por isto se faz necessário bons gestores para 

gerir os recursos e colaboradores. 

Porém, é preciso ter na corporação bons líderes e não transmissores de 

ordens, além do bom trato com os subordinados é importante saber se comunicar 

com os mesmos, pois os tempos evoluíram, tem que ter o melhor aproveitamento 

possível do potencial intelectual dos liderados, e também precisa haver visão 

estratégica, para evitar desperdícios; de tempo, de matérias e recursos.  

 
Observa, registra e analisa os fenômenos, sem manipulá-los. É muito  
O mercado em permanente mudança é carente de profissionais que 
compreendam a sutilidade existente na psicologia e nas relações sociais, 
sobretudo no eixo líder-seguidor. Cada vez mais, experimentamos 
situações que demandam a adequada gestão do capital humano, tendo em 
vista os obstáculos comumente percebidos: comunicação deficiente, 
ausência ou insuficiência da cobrança, resultados apenas razoáveis etc. 
(NETO; 2016 P.11).   

 

O contexto supracitado não é apenas um relato e sim um caso de 

sobrevivência, preservação e permanência seriam muito relevantes todas as 

organizações “BM” começarem a formar administradores, com foco em reduzir 

custos e administrar bem os recursos e pessoas, da melhor forma possível. Os 

colaboradores devem ser bem treinados, independente da área de atuação; 

administrativo, ou operacional e os superiores imediatos também precisam se 

qualificar para ter uma gestão de excelência, otimizando ao máximo os recursos e 

as pessoas, com foco no valor e na valorização do capital humano. 

As pessoas são o maior bem de uma organização, podendo fazer uma 

correlação com o patrimônio de uma instituição. 



 

 

 

Alcançar maior competência sobre a liderança, empregando a atual e 
necessária gestão de pessoas focalizada em gente e resultado. Mas é 
crucial que o líder se conheça melhor. Se não começar nele a iluminação, 
muita escuridão restará aos demais. (NETO; 2016 P.12).   
 

 

2. PROBLEMA 
 

2.1 Gestão inadequada de recursos. 
 

Solução do problema: Exemplo: colocar uma senha nas impressoras, e evitar 

a saída automática de impressões, assim se o indivíduo enviar o trabalho à 

impressora e esquecer, ou quiser cancelar, ele pode apagar o mesmo antes de 

imprimir, também pode se reduzir o consumo de energia e toner, por meio desta 

ação.  

Tem alguns lustres para lâmpadas que possuem; 2 a 4 bucais, poderia 

substituir para apenas 1 bucal, ou quantidades de lâmpadas e teria uma economia 

de energia expressiva, reduzindo 1/3 das lâmpadas é possível economizar R$ 

788,71 por mês; 

Seria muito interessante a utilização de lâmpadas com sensores de presença 

nas entradas principais do prédio, evitando assim que as mesmas fiquem ligadas 

tempo integral; 

Deveria ser implantado um programa de implantação de melhorias (PIM); 

incentivando a participação de todos para melhorar o ambiente de trabalho; 

Seria muito interessante reuniões semanais para tratar assuntos pontuais; 

Refazer a instalação elétrica do prédio; 

Instalação de bebedouros; 

Compartilhamento de viaturas, transferências e remanejamento. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Conforme o estudo desenvolvido na Empresa Bravo Mike (BM), situada na 

cidade de Curitiba - Paraná. 

Conseguiu se observar o desperdício por meio de amostragem, exemplo as 

folhas de papeis impressas sem necessidade que são jogadas no lixo, chegam a 

mais de (100) cem resmas diárias, além da energia que a máquina consome e o 

desgaste precoce do toner, também da mesma forma os soquetes das lâmpadas, 



 

 

 

tem sessões que tem um excesso de lâmpadas; sendo um conjunto com três 

bocais, totalizando 9 (nove) lâmpadas, ou mais em uma sala de 10 (dez) metros 

quadrados. 

Ocorrem muitas trocas de lâmpadas que queimam precocemente devido à 

sobrecarga da instalação elétrica, a fiação e instalações são muito antigos, os fios 

são finos demais, fora do padrão e os circuitos ligados em paralelo ou em série, 

utilizando a mesma fiação para dezenas de lâmpadas e tomadas, esta variação na 

corrente e tensão, sobrecarrega o sistema elétrico, gera queima de lâmpadas 

constantemente.  

No caso das viaturas, muitos setores utilizam raramente as viaturas, então 

elas poderiam ser transferida, ou compartilhada a outro setor, ou uma unidade que 

precisem dos veículos. Também pode se observar um grade consumo de água 

mineral, gerando custos e afetando o meio ambiente, devido a utilização de copos, 

garrafas descartáveis e a caixa de papelão, os quais são fornecidos juntamente 

com a água, em média são consumidos de 5 (cinco) a 10 (dez) litros por seção. 

Esta pesquisa foi um estudo de caso realizado na Empresa Bravo Mike, 

situada na cidade de Curitiba - Paraná, 

O método utilizado nesta pesquisa foi o descritivo, pois descreveu parte do 

processo relacionado a gestão e gerenciamento de recursos, buscando apresentar 

os desvios. E pesquisa de campo. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Na pesquisa de campo, utilizou-se do conhecimento que o autor possui do 

assunto, já que atua na instituição supracitada, também observação dos 

fenômenos, análise de dados internos.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O objetivo deste estudo foi identificar os principais problemas que causam 

divergências na instituição, apresentando que é possível diminuir os desperdícios 

na mesma, combatendo os problemas enfrentados pela corporação, e que o 



 

 

 

investimento em melhorias é viável sim, e por meio das melhorias ocorrerá a 

redução do custo, com matérias, energia, aumento de produtividade.  

Com a chegada da arrogância nos tornamos mais críticos em relação aos 
outros e deixamos de olhar para nós mesmos. Esquecemos ou deixamos 
de dar valor a quem nos ajudou ou nos ajuda, quem é ou foi parceiro e até 
de onde viemos (nossas origens) nos supervalorizamos. Passamos a usar 
de forma errada a condição hierárquica, financeira e de conhecimento de 
mercado. (Kiehn; 2016. P. 210). 

Sem dúvidas manter as pessoas motivadas no ambiente interno do trabalho 

acarreta ganhos enormes, imensuráveis, não é uma tarefa simples, pois exige uma 

administração eficiente e um trabalho em equipe de todos os setores envolvidos, e 

também um comprometimento e envolvimento do comando da organização. É 

necessária uma sinergia grande entre todos os setores desta, falando da parte 

administrativa a operacional, sua sistemática precisa ser minuciosamente 

melhorada.  

Segundo (SUN e DIAS; 2017. P. 12), Os líderes são servidores dos 

colaboradores. Quando sua liderança é completa, o colaborador é forte. (SUN e 

DIAS; 2017. P. 12). 

O foco principal do estudo foi descobrir os pontos a serem melhorados em 

relação a desperdício e gestão de recursos, que é uma “ferramenta fantástica”, e 

pode ser de grande valia para qualquer organização, por meio de um bom trabalho, 

com garra, perseverança, comprometimento e honestidade.  

Kiehn afirma (2016. P. 209), “São inúmeros os motivos ou fatos que podem 

contaminar profissionais e empresas”.  

Conforme estudo, verificou-se que realmente existem perdas e pontos de 

melhorias corporativas.  

Segundo (Kiehn; 2016. P. 14), “Conduzindo com humildade e ouvindo as 

pessoas ao invés de apenas escuta-lás. Trabalhar em equipe sem querer usar 

pessoas e fazer disso mais um degrau”.  

Em relação a quantidade desnecessária de lâmpadas,  

 

Cálculo do consumo de energia 

 

Para o cálculo do consumo de energia são necessárias três variáveis: a 

potência, o número de horas e os dias de uso. É um cálculo muito simples: basta 

multiplicar a potência conhecida pelo número de horas da lâmpada ligada e pela 



 

 

 

quantidade de dias de uso. No caso do quartel, o consumo de uma lâmpada de 60 

Watts, permanecendo ligada por 8 horas diárias no período de 20 dias, 

considerando apenas o administrativo para este calculo, o cálculo de consumo 

energético será dado por: 

Consumo de energia: 60 x 8 x 20: 9600 

AS companhias de fornecimento fazem os cálculos em Quilowatts/hora e não 

Watts/horas (w/h). Ou seja, um quilowatt é igual a 1000 watts. Ou seja, para 100 

KWh, consumidos, corresponde a um gasto de 100000 W/h. 

Por, isso, é necessário fazer a conversão para KW/h. Assim, no caso do 

quartel dividir o resultado por 1000, chegando ao valor de 9,6 KW/h. Ao final, sabe 

se que ao longo do mês cada lâmpada com prescrição supracitada de fabricação e 

de uso consumiram 9,6 KW/h. 

O mesmo cálculo pode ser utilizado para o consumo de todos os aparelhos 

elétricos. 

Cálculo de custo 

Consumo mensal, versus valor da tarifa por KW/h; 0,821574 

Quantidade de lâmpadas no quartel; 300, 

Cálculo de custo por lâmpada: 9,6 x 0,821574: R$ 7,89 

Cálculo de custo total: 300 x 9,6 x 0,821574: R$ 2.366,13. 

O grande segredo no sucesso de um empreendimento está firmemente 
atrelado à compreensão e respeito ao Ser Humano. Nas convicções de 
seus propósitos e nos princípios éticos e morais dedicados há um trabalho 
totalmente transparente. (Kiehn; 2016. P. 13). 

 

Demonstração do gasto com folhas de papel A 

São perdidas 100 folhas por dia; 

O custo de uma folha; R$ 0,04 

Considerando o expediente de 20 dias trabalhados por mês; 

Por fim: 100 x 0,04 x 20: 80,00 

São gastos R$ 80,00 a mais por mês com papel, totalizando R$ 960,00 por ano. 

 Consumo de água; consumo de água em média, são 10 (dez) caixas por dia, 

por mês 200 (duzentas) caixas, ou seja;  

Consumo de água mensal: 200 x R$30,00 (valor da caixa de água mineral): R$ 

6000,00, com este valor é possível comprar 4 bebedouros e instalar 2 (dois) por 



 

 

 

andar, o que se gasta em 1 (um) mês com água mineral daria para pagar por mais 

de 1 (um) ano a conta da água consumida para beber. 

Os que se antecipam e se preparam, chegam primeiro ao campo de 
negociação e esperam o adversário estão em posição vantajosa. Os que 
chegam por último ao campo de negociação, os que improvisam e iniciam 
barganha acabam esgotados e em desvantagem. (SUN e DIAS; 2017. P. 
19). 

Gestão de pessoas; neste item, os ganhos são imensuráveis, imensos, 

colaboradores motivados produzem muito mais e também contribuem com mais 

idéias, que se reverte em redução de custo e aumento do lucro, como citado a 

cima, a um ardo caminho a ser trilhado na corporação, existe uma necessidade 

clara de evolução; se faz necessário uma melhor divisão de tarefas e aumento de 

responsabilidades e comprometimentos conforme salários, os que ganham mais 

não devem ter este reconhecimento; apenas para dar ordem e assinar documentos, 

estes devem estar à frente da tropa, vestir a camisa da instituição, dar exemplo e 

trabalhar muito, motivando todos com a conduta exemplar, ao invés de ter uma 

série de regalias. Os subordinados, “cargos mais baixos” precisam imediatamente 

de um plano de carreira digno, no mínimo ter aumento salarial anual, ter um salário 

decente é questão de dignidade, não pode haver um contraste tão gigantesco no 

que tange os salários, como foi comentado, a maioria dos subordinados com cargos 

menores possuem formação, graduações de 2 (dois) a 6 (seis) anos, são 

advogados, engenheiros, psicólogos, administradores etc.  

 

5. CONCLUSÃO 
 

Conforme estudo, verificou-se que realmente há problemas na administração 

da empresa BM, Cálculo do consumo mensal de energia; R$ 2.366,13. 

Demonstração do gasto com folhas de papel A;  

São gastos R$ 80,00 além do normal por mês com papel, totalizando R$ 

960,00 por ano; 

Média do consumo mensal de água; 6000,00; 

As sugestões e melhorias para corrigir os desvios e reduzir os custos são: 

Reduzir o número de lâmpadas por soquetes / bucais; 

Implantar senhas nas impressoras e inibir saída automática de impressões; 

Instalar bebedouros e abolir água em caixas, de copos ou garrafas plásticas; 



 

 

 

Investir em treinamentos e motivação; Criar um plano de carreira justo e 

realmente eficiente; 
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