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Resumo: Este trabalho aborda o desenvolvimento e aplicação do 

método SABRE de análise de riscos da Polícia Federal para o 

planejamento e assessoramento ao processo decisório como 

ferramenta de inteligência estratégica. Sua aplicação é focada nos 

riscos organizacionais e nas ameaças para o desenvolvimento das 

atribuições constitucionais da Polícia Federal. O método SABRE vem 

sendo aprimorado por meio de estudo de técnicas de gestão do 

conhecimento, como o emprego do Value-Focused Thinking na 

estruturação de problemas e construção das alternativas para 

mitigação do risco. O método FITradeoff foi utilizado como ferramenta 

para elicitar as preferências do decisor, com foco em alternativas que 

tenham conexão com os valores fundamentais da instituição. 
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1. Introdução 

A Polícia Federal possui amplas atribuições, tanto de polícia administrativa quanto de polícia 

judiciária. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, notadamente as de 

polícia de imigração estão no rol do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição brasileira de 

1988. 

Atualmente, a depender da localidade do posto de controle migratório, é possível identificar 

até 60% do efetivo do órgão, que atua no trabalho de entrada/saída de pessoas em solo 

brasileiro, composto por terceirizados. Este efetivo tem a discricionariedade de permitir a 

entrada de pessoas que não são bem-vindas ao País, sem a responsabilidade e o compromisso 

funcional que um policial federal possui. Estes profissionais também têm acesso a banco de 

dados próprios da instituição com diversas informações pessoais. 

A atuação policial na entrada e saída de pessoas no território nacional se torna complexa 

diante de cenários de restrições orçamentárias. Neste caso, o estabelecimento de prioridades 

de atuação e alocação de recursos humanos nas diversas áreas de atuação da Polícia Federal se 

faz necessária. Entretanto, é importante avaliar a segurança nacional, ao expor o país nas mais 

diversas ameaças, como entrada ou saída de pessoas procuradas, terroristas, foragidos, além 

do controle e fiscalização referente ao tráfico de drogas e armas, entre outros. 

O objetivo deste trabalho é avaliar os riscos da Polícia Federal por meio de um modelo 

multicritério para o planejamento e assessoramento ao processo decisório como ferramenta de 

inteligência estratégica com base do método SABRE de análise de riscos da Polícia Federal 

(ANDRADE, 2017). 

2. Estruturação do problema 

O problema de seleção de pessoal possui diversos níveis hierárquicos de decisão. Em última 

instância pode-se considerar o nível político, que seria o ministro da justiça. No âmbito 

institucional da Policia Federal e suas respectivas limitações na tomada de decisão, o efetivo 

disponível tem papel fundamental no processo decisório.  

No nível estratégico, a tomada de decisão compete aos seguintes gestores: 
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i) Diretor geral: Homologar a alternativa apresentada ou solicitar novas avaliações a fim 

de melhorar o entendimento apresentada: 

ii) Diretor de gestão de pessoal: Indicar e disponibilizar efetivo de servidores para a 

alternativa identificada; e  

iii) Chefe da coordenação geral de polícia de imigração: Chefe imediato responsável pela 

polícia de imigração no âmbito nacional. 

Além dos tomadores de decisão, há outros indivíduos envolvidos no processo decisório, os 

stakeholders, são eles: 

i) Chefes regionais do setor de imigração: que podem influenciar com informações 

relevantes,  

ii) Imigrantes europeus e norte-americanos: com influência indireta no processo 

decisório, sobretudo naqueles referentes à segurança;  

iii) Servidores que atuam no setor de imigração: caracterizado pelo conhecimento 

operacional do problema em questão e suas respectivas responsabilidades 

institucionais.  

No que se refere aos objetivos da organização, destacam-se: 

i) Melhorar a segurança da área primária de aeroportos; 

ii) Garantir procedimentos a serem executado por servidores efetivos do órgão no que diz 

respeito ao impedimento de entrada de foragidos, terroristas e procurados pela 

polícia internacional  

iii) Diminuir a influência sindical de servidores da polícia federal. 

iv) Aumentar a confiabilidade de procedimentos executados pela polícia de imigração. 

Para que estes objetivos sejam alcançados, que apresenta características específicas ao 

segmento de controle e fiscalização de polícia de imigração, o complexo processo de tomada 

de decisão pode considerar os seguintes critérios: 

Tabela 1 –Relação de critérios definidos para o problema de decisão 

CÓDIGO CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

C1 Custos Valor gasto com salário de servidores 
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C2 Capacidade Técnica Capacidade e confiabilidade do servidor 

C3 Responsabilidade funcional 
Garantia da execução do serviço em 

função das penalidades funcionais 

C4 Segurança Vulnerabilidades relacionadas ao cargo 

C5 Imagem Institucional 

Relacionada com que uma empresa 

realiza e demonstra e que a sociedade de 

fato valoriza. 

 

A modelagem de preferências dos critérios definidos é uma etapa fundamental para obter 

êxito no processo decisório, em função do conflito do desempenho das potenciais alternativas 

do problema em questão. 

O espaço de ações consiste de alternativas de alocação de servidores, sejam policiais, 

administrativos ou terceirizados na área de imigração. Contudo o déficit dos recursos 

humanos na Polícia Federal é significativo, ou seja, ao se alocar servidores no setor de 

imigração, certamente provoca comprometimento em outros setores. 

No escopo deste problema foi considerado exclusivamente a capacidade de escolha das 

alternativas que a própria instituição possui, desconsiderando a opção de contratação de 

efetivo, haja vista que esta decisão compete a outras instâncias, tais como o Ministério do 

Planejamento e Ministério da Justiça. 

Ao considerar que há um número significativo de empregados terceirizados atuando no 

controle migratório, a problemática em questão envolve a alocação de recursos humanos 

capacitados e vinculados funcionalmente com a função a qual desempenham, sem, contudo, 

comprometer as atribuições constitucionais da Polícia Federal e a segurança nacional. 

Quatro alternativas foram consideradas, de acordo com as alocações de pessoal, representando 

as possibilidades de escolha dos decisores. Dessa forma, há a possibilidade de se alocar 

terceirizados, funcionários administrativos do órgão, policiais e uma mescla de policiais e 

administrativos. A matriz de consequências avaliada é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Matriz de Consequências 

Alternativas Custos 
Capacidade 

Técnica 
Responsabilidade 

funcional 
Segurança 

Imagem 

Institucional 

Terceirizados R$ 3500 1 1 1 1 

Administrativos R$ 5000 2 2 2 2 
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Administrativos/Policiais R$ 6250 3 3 3 3 

Policiais R$ 10000 4 4 4 4 

Inicialmente convém ressaltar-se que as consequências podem ser representadas como 

variáveis determinísticas ou probabilísticas. Existe a possibilidade de alguns dos critérios 

serem tratados como probabilísticos (como o custo de mão de obra, que pode ter certa 

variação, e o nível técnico, que pode ter sua qualidade alterada no decorrer do tempo de 

prestação do serviço). Nesta pesquisa, foi considerado que uma representação determinística 

das alternativas.  

O processo de escolha do método de multicritério a ser utilizado depende de vários fatores, 

dentre eles o tipo de problemática; as características do problema; o contexto; e a estrutura de 

preferência do decisor (DE ALMEIDA, 2013) Como o objeto do presente estudo se trata de 

um problema compensatório, com problemática de escolha e estrutura de preferência 

envolvendo relações de preferência e indiferença, os métodos de critério único de síntese 

podem ser utilizados para auxiliar na decisão. Portanto, o uso do método aditivo foi indicado 

por meio de modelagem de preferências que permitam o uso de informações parciais. 

3. Modelagem do problema com o FITradeoff 

O método FITradeoff (ALMEIDA, DE et al., 2016) está fundamentado na avaliação de um 

método multicritério aditivo. Dentre as principais características do método pode-se citar a 

possibilidade do decisor fornecer informação parcial para o procedimento de tradeoff e a 

redução o esforço cognitivo na modelagem de preferências. O FITradeoff está implementado 

em sistema de apoio a decisão que direciona a interação com o decisor ou analista de modo a 

permitir a flexibilidade na coleta de informações parciais da modelagem de preferencias 

apresentando as alternativas potencialmente ótimas com base nas informações fornecidas. 

Numa aplicação, um decisor estabeleceu uma ordem de conseqüências com base no 

procedimento de tradeoff ilustrado no sistema da Figura 1 em que C1 > C5> C4> C3> C2. 

Figura 1–Interface do ordenamento dos  pesos dos critérios no FITradeoff 
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Com a informação da ordem dos pesos dos critérios a alternativa "Administrativos" foi 

considerada dominada. Após a resposta da primeira pergunta do procedimento interativo do 

método a alternativa "Policiais" foi avaliada como a solução única. 

Na análise de sensibilidade com variação em 10% para mais ou para menos em todos os 

critérios a alternativa "Policiais" se manteve no conjunto de alternativas potencialmente 

ótimas e apenas a alternativa "Administrativos/Policiais" foi incluída em 14,35% dos 10.000 

cenários simulados conforme Figura 2. 

Figura 2 –Interface da análise de sensibilidade no FITradeoff 
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A aplicação do método FITradeoff se deu após a definição das alternativas mitigadoras dos 

riscos organizacionais, com foco nas ações relacionadas às causas dos eventos indesejáveis. O 

procedimento de elicitação FITradeoff melhora a aplicabilidade do tradeoff tradicional, 

tornando o método mais fácil para o decisor sem perder a sua estrutura axiomática. 

4. Conclusões 

O uso da elicitação flexível e interativa auxilia o processo de decisão e pode ser aplicado em 

diversas situações. O estabelecimento de prioridades e a seleção de alternativas para a 

problemática de escolha no tratamento e mitigação de riscos organizacionais, obtidas por 

meio da aplicação do método FITtradeoff, é bastante significativa no modelo de análise de 

riscos estratégicos da Polícia Federal, pelo que proporciona uma Análise compensatória da 

modelagem das preferências com base nos valores institucionais, ao auxiliar o decisor a 

escolher a alternativa mais atrativa, sem, contudo, a necessidade de especificação precisa dos 

pesos dos critérios. Tem-se, com efeito, o desenvolvimento e a instrumentalização da 

metodologia de análise de riscos na polícia federal fundada, além da prática, em 

conhecimento teórico capaz de viabilizar o adequado tratamento de informações.  
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