
ROTEIRO PRÁTICO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE TRABALHO INTEGRADO ENTRE DIFERENTES

INSTITUIÇÕES DE ESTADO

* Fábio Costa Pereira

INTRODUÇÃO:

O  presente  texto  foi  escrito  com  o  objetivo  de  auxiliar,  de  forma  prática, 
diferentes instituições de Estado, mais especificamente os operadores que 
atuam  nestas  instituições,  a  concretizarem  a  ideia  de  trabalhar  de  forma 
conjunta e sinérgica.
Há, no corpo do presente, um roteiro prático para facilitar o planejamento e a 
execução do trabalho integrado.
O objetivo almejado, portanto, não é acadêmico, e sim de caráter prático.

1  -  COMO  INICIAR  A  ATUAÇÃO  INTEGRADA  ENTRE  DIFERENTES 
AGÊNCIAS DE ESTADO:

O Estado,  como se sabe,  além de “despersonalizado”,  no sentido  de não 
possuir uma identidade única, tem a dificuldade de responder, rapidamente, a 
novos estímulos. 
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A burocracia  e  os  diferentes  escaninhos  em  que  os  pequenos  poderes 
circulam,  alimentam-se  do  cumprimento  de  etapas  e  regras  de  difícil 
transposição,  justamente  para  que,  diante  da  possibilidade  de  mudanças, 
tudo permaneça como está.
Dita  bureaucrazy (nome dado pelos americanos ao fenômeno) é o primeiro 
grande desafio a ser superado para que diferentes instituições atuem conjunta 
e sinergicamente.
Assim,  o passo inicial  a ser dado no sentido da integração é “driblar” a lógica 
burocrática do sistema.
Evitar  a  institucionalização  das  relações  entre  as  diferentes  agências  de 
Estado, no início  da aproximação, é fundamental. 
Os  “operários”  das  instituições  que  têm  o  interesse  e  a  necessidade  de 
trabalhar em conjunto, para qualificar e ampliar o espectro de alcance de sua 
própria  missão  institucional,  devem se  aproximar  e,  em nível  pessoal,  no 
campo operacional, vis a vis, começar a interagir em um sistema de informal 
“task force”.
Formados os laços de confiança entre pessoas (os “chão de fábrica”), forjado 
nas agruras e dificuldades da labuta diária, e colhidos os frutos positivos do(s) 
trabalho (s) integrado (s), e com base nestes, pode-se começar a pensar em 
se institucionalizar, através de formais protocolos, a atuação entre diferentes 
instituições.
A integração deve começar de baixo para cima e jamais de cima para baixo, 
pois se aqueles que irão operar de fato o sistema integrado não confiarem um 
nos outros, os protocolos firmados permanecerão “letra morta” .

2 - FEITA A APROXIMAÇÃO DEVE SE PASSAR A ELEGER O PRIMEIRO 
OBJETIVO:

Alinhavadas,  entre  os  “chão  de  fábrica”,  as  primeiras  ideias  do   trabalho 
integrado, deve se passar ao universo prático e pragmático, com a definição 
do objeto de trabalho que demandará a união de esforços entre as diferentes 
instituições.
Feito isso, deve se elencar quem será o ALVO das investigações, pois em 
torno do alvo é que todas as movimentações táticas e operacionais serão 
direcionadas.
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3 - PROPOSTA CONCRETA DE ATUAÇÃO INTEGRADA:

Toda e qualquer ação integrada deve passar por prévio planejamento, uma 
vez que “quem não sabe o que procura não encontra quando acha” (ditado 
popular).
Planejar, buscar e coletar dados e informações, analisar e dar sentido aos 
dados e informações obtidas e compartilhar  o  produto do trabalho são as 
fases que a atuação integrada deve seguir.
Com o produto do trabalho integrado, cada instituição poderá melhor cumprir 
os seus objetivos funcionais.

3.1 - O PLANEJAMENTO DE MODO ESQUEMÁTICO:
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3.2 - A BUSCA E A COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES:

Cada parceiro, dentro de seu universo de atuação e dos termos do prévio 
planejamento, acessará as fontes informacionais que lhe estão disponíveis – 
de forma imediata, tal  como os bancos de dados institucionais, ou de forma 
mediata, aqueles que necessitam de prévia autorização judicial para acesso -,  
objetivando  elucidar  e  provar  os  elementos  essenciais  conhecidos  e  a 
conhecer.
Ditas fontes podem ser entendidas quanto a sua disponibilidade ou quanto a 
sua natureza.

3.2.1  -  Fontes  de  dados  e  informações  quanto  a  sua 
disponibilidade:

3.2.2 -  Fontes de dados e informações quanto a sua natureza:
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3.3 - REUNIR E ANALISAR A PROVA:

Talvez  este  seja  o  momento  mais  importante.  É  quando  o  resultado  da 
atividade  operacional  vai  ser  reunido  e,  em  conjunto,  condensado, 
contextualizado e categorizado,  permitindo que a conexão entre diferentes 
dados e informações seja  transformada em conhecimento.
Nesse  caso,  o  conhecimento  produzido  é  de  natureza  probatória  e  dará 
sustentação  às  ações  administrativas  e  às  demandas  judiciais,  cíveis  e 
criminais, direcionadas pelas diferentes instituições parceiras contra o alvo.
Gize-se,  o  conhecimento  probatório  é  mais  amplo  do  que  a  prova 
singularmente considerada. Ele deriva da interrelação de diferentes meios de 
prova,  extraindo  destes  um  significado  mais  abrangente  e  de  difícil 
contestação.

3.4 - O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO PROBATÓRIO:

Extraído  o  real  significado  dos  dados  e  informações,  através  da 
transformação  destes  em  conhecimentos,  atinge-se  o  momento  de  se 
compartilhar o produto final do trabalho.
Dito compartilhamento deve ser feito na real medida da necessidade de saber 
de cada parceiro.
É importante lembrar que provas obtidas por meio de quebras de sigilo na via 
judicial, precisam de prévia autorização do juízo para serem compartilhadas.

4 - AVALIAÇÃO DO TRABALHO INTEGRADO:

Não é propriamente uma fase estanque do trabalho integrado.
A avaliação do andamento do esforço integrado, em realidade, deve ser feita 
constantemente, a fim de possibilitar, de forma célere e oportuna, a correção 
de rumos.
As “lições aprendidas”, com os acertos e principalmente com os erros, devem 
ser rapidamente assimiladas e utilizadas para orientar ou reorientar o curso 
do trabalho.
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5  -  FLUXOGRAMA  REDUZIDO  DA  PROPOSTA  DE  TRABALHO 
INTEGRADO:

LEMBRE–SE : EM TODAS AS ETAPAS DA AÇÃO INTEGRADA DEVE SE FAZER 
A  CONSTANTE  AVALIAÇÃO  DO  TRABALHO  ATÉ  ENTÃO  DESENVOLVIDO,  
CORRIGINDO-SE O CURSO DESTA DIANTE DAS “LIÇÕES APRENDIDAS”.

6 - A INTEROPERABILIDADE, OUTRO DESAFIO A SER SUPERADO EM 
SEDE DE INTEGRAÇÃO:

Cada  Instituição  de  Estado,  circunscrita  ao  seu  próprio  universo  de 
atribuições, cria formas de comunicação e sistemas informatizados para dar 
conta de suas demandas.
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Ditos  sistemas  e  formas  de  comunicação  são  moldados  conforme  as 
necessidades das instituições destinatárias. 
Os sistemas e formas de comunicação de determinada instituição, na maior 
parte  das vezes,  não guardam qualquer  relação de identidade com os de 
outras instituições de Estado, mesmo aquelas que lhe são afins.
A  ausência  de  “arquiteturas”  compatíveis  entre  sistemas  informáticos  de 
diferentes instituições e a falta de uma linguagem em comum que permita a 
fácil compreensão do discurso, faz com que o fluxo de informações entre os 
parceiros  do  trabalho  integrado  possa  sofrer  constantes  interrupções  e 
padeça da falta de fácil entendimento.
Assim, para que o trabalho integrado dê certo, há que se ter em mente a 
necessidade da interoperabilidade entre as instituições que estão trabalhando 
conjuntamente,  adequando-se a forma de comunicação à possibilidade de 
compreensão desta  por todos os parceiros. 
Importante  referir  que se considera interoperabilidade a capacidade de se 
fazer circular  informações e conhecimentos,  com uma mesma linguagem, 
entre diferentes agências e sistemas informacionais.  

7 - INTEGRAÇÃO, INTEROPERABILIDADE E ORGANIZAÇÃO:

Os  termos  organização,  integração  e  interoperabilidade  entre  diferentes 
agências  de  Estado  e  instituições  privadas,  têm sido  utilizados,  de  forma 
frequente,  pelo  Governo  Federal,  através  da  Secretaria  Extraordinária  de 
Segurança  para  Grandes  Eventos  (SESGE),  vinculada  ao  Ministério  da 
Justiça  (MJ),  para  esclarecer  como a  atividade  de  Segurança Pública,  no 
Encontro  Mundial  da  Juventude  (2013),  Copa  das  Confederações  (2013), 
Copa do Mundo Fifa (2014) e Olimpíadas funcionará perfeitamente.

A tônica atual, portanto, em matéria de efetividade e eficiência do Estado, é 
que  as  suas  instituições,  em  todas  as  diferentes  esferas  de  organização 
estatal,  para  maximizarem  as  suas  qualidades  e  esmaecerem  os  seus 
defeitos, atuem sinergicamente.

Com  esse  objetivo,  a  organização  de  ações  conjuntas,  a  interação  de 
diferentes instituições e a interoperabilidade tornaram-se a resposta estatal às 
ameaças à Segurança Pública que se avizinham do país nos próximos anos.

Assim, instituições que não se adequarem a esta nova realidade, em pouco 
tempo perderão espaço e a capacidade de bem cumprirem a sua missão 
institucional.
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CONCLUSÃO:

A integração de trabalhos entre diferentes instituições, de forma integrada e 
com interoperabilidade, é o melhor caminho a ser seguido para maximizar a 
eficiência das instituições que militam na área da Segurança Pública.

Apesar da integração ser o óbvio a ser feito para potencializar a capacidade 
operativa das diferentes instituições de Estado, o ambiente burocrático que 
privilegia o isolamento institucional é  um grande desafio a ser superado.

A  formação  de  vínculos  de  confiança  entre  os  “chão  de  fábrica”  das 
instituições envolvidas no trabalho integrado, é o primeiro passo a ser dado 
para a superação das dificuldades inatas ao trabalho em conjunto.

Integração, organização e interoperabilidade, portanto, antes de metas, são a 
solução para a adequada atuação sinérgica. 
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