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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo principal apresentar proposta para 
formalização do processo de recrutamento e seleção de pessoal de 
vigilantes em empresas de transportes de valores através da avaliação 
psicológica realizada para a aquisição e porte de arma de fogo. É 
uma pesquisa qualitativa descritiva, que se utiliza de levantamento 
de dados através de procedimento bibliográfico, documental e 
pesquisa de campo. É contextualizado o processo de recrutamento e 
seleção de pessoal, a formação da profissão de vigilantes através das 
escolas especializadas, a caracterização das empresas de transporte 
de valores, para que, então as habilidades dos candidatos sejam 
definidas. O trabalho de pesquisa alcançou resultados quanto à 
formalização no processo de recrutamento e seleção para Vigilantes, 
utilizando a avaliação psicológica realizada para a obtenção do 
porte de arma, como método para garantir melhores resultados na 
colocação de colaboradores neste setor empresarial. Seus dados 
foram atualizados em 2018, do que se pode verificar que o sugerido, 
atualmente é o que ocorre em todo âmbito nacional
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INTRODUÇÃO
1.

Este artigo aborda questões relacionadas à estruturação das empresas 
de transporte de valores no Brasil, assim como a inter-relação destas com 
escolas de formação de vigilantes e as leis que regulamentam a prática 
organizacional deste segmento empresarial, para melhor compreender o 
contexto de trabalho destes profissionais, a fim de determinar as habilidades 
necessárias para o exercício da profissão. 

A segurança privada no Brasil foi reformulada com a intenção de conter a 
onda de assaltos a banco, com a falta de estrutura das empresas tanto do 
setor público ou privado, se passou a contratar serviços de segurança com 
mão de obra terceirizada. 

Com o aumento da procura pelos serviços das empresas de segurança 
privada, este estudo veio ao encontro da necessidade de formalizar o modo de 
executar o processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal em empresas de 
Transportes de Valores, indicando as principais habilidades dos profissionais 
vigilantes. 

O trabalho de pesquisa discutiu algumas situações problemas desta área 
citando as principais habilidades de profissionais da área de segurança como 
as exigidas para policiais e para os vigilantes das empresas de transporte de 
valores, com a intenção de identificar como a habilidade destes candidatos 
pode contribuir para a elaboração e escolha das técnicas mais adequadas a 
serem utilizadas no processo de recrutamento e seleção de pessoal.

Desta forma, a pesquisa delimita seu estudo, coletando dados através de 
pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo, seguindo uma 
abordagem de pesquisa qualitativa descritiva, sobre o setor de Carro Forte das 
empresas de transporte de valores, identificando as principais habilidades 
dos candidatos para as vagas de vigilante, motorista e chefe de equipe de 
carro forte, demonstrando os dados através de tabelas.

Este estudo sobre recrutamento e seleção de pessoal em empresas de 
transporte de valores, auxilia na elaboração deste processo tornando-o mais 
dinâmico, eficaz e possivelmente proporcionando a redução de custos.



A área organizacional que mantém uma equipe de trabalho formada por 
administradores de empresa e psicólogos do trabalho, visa atingir metas que 
vão além do ajustamento do indivíduo ao trabalho e a busca de eficiência 
máxima. Priorizam, principalmente, o desenvolvimento pessoal através de 
mudanças planejadas e participativas que tragam sucesso e a estabilidade 
da conquista alcançada (ZANELLI, 2002).

As atividades laborais estão diretamente relacionadas às construções das 
relações humanas, sujeita às transformações ao longo dos séculos, tendo 
produzido diferentes formas de subjetivação e de agrupamento de pessoas, 
assim como na sociedade em geral. Na área psicológica, além da parte 
profissional, as pessoas são afetadas em sua autoestima, valores e em seus 
projetos de vida (ZANELLI, 2004).

As reconfigurações organizacionais e do trabalho, são fonte de tensão 
psicossocial, tendo em vista o aumento do desemprego e subemprego, 
terceirização, inovações tecnológicas entre outras mudanças que acabam 
por trazer consequências não só para o indivíduo como para a sociedade. 
Concomitantemente, pretende-se alcançar um equilíbrio entre vida 
profissional e familiar, ética, transparência e senso de justiça, de direito de 
expressão e de desenvolvimento para todos os participantes da organização 
(ZANELLI, 2004).

A atividade de segurança privada no Brasil teve início em 1967 (SINDESP 
– PR, 2009), ainda “Durante o período dos governos militares as forças de 
segurança pública foram direcionadas ao combate de grupos subversivos, 
graças ao aumento no número de assaltos à mão armada, principalmente a 
bancos e instituições financeiras. Para controlar esse cenário de crise, o país 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO
2.

E SELEÇÃO PARA CARGO DE 
VIGILANTES DE TRANSPORTE 
DE VALORES



A política da segurança privada envolve a gestão pública e as classes patronal 
e laboral, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana, das 
relações públicas, da satisfação do usuário final, da prevenção e ostensividade 
para dar visibilidade ao público em geral, da proatividade para evitar ou 
minimizar os efeitos nefastos dos eventos danosos, do aprimoramento 
técnico-profissional dos seus quadros, inclusive com a criação de divisões 
especializadas pelas empresas para permitir um crescimento sustentado em 
todas as áreas do negócio, da viabilidade econômica dos empreendimentos 
regulados e da observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho.

estabeleceu diretrizes para a implantação da segurança privada no Brasil.” 
(ESCOLA BRASIL DE SEGURANÇA)

A primeira legislação surgiu com o Decreto Lei no 1.034/69, que autorizava a 
prestação de serviços por empresas de segurança privada devido ao aumento 
de ocorrências de assaltos a bancos (SINDESP – PR, 2009). 

Com a necessidade de organizar a categoria e definir os direitos e deveres, 
da categoria, a primeira Associação Profissional foi criada, em 1976 (ESCOLA 
BRASIL DE SEGURANÇA). 

“A partir de 1985, as associações tornaram-se sindicatos (...) e em 1992, foi 
criada a Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços 
(CNTV-PS), atuando (...) no acompanhamento das necessidades da categoria, 
entre outras ações” (ESCOLA BRASIL DE SEGURANÇA).

A demanda por segurança privada foi aumentando gradativamente, deixando 
de ser necessidade exclusiva das instituições financeiras, passando a fazer 
uso deste tipo de serviço também órgãos públicos e empresas privadas, 
sendo assim se exigiu nova legislação que regulamentasse este serviço em 
esfera federal, o que ocorreu em 1983 através da Lei no 7.102/83 (SINDESP – 
PR, 2009).

Atualmente o Ministério Público através da PORTARIA no 387/2006-DG/
DPF alterada pela PORTARIA no 358, DE 19 DE JUNHO DE 2009, disciplina 
em todo território nacional, as atividades de segurança privada, armada 
ou desarmada, desenvolvidas por empresas especializadas, sendo que as 
atividades de segurança privada são reguladas, autorizadas e fiscalizadas 
pelo Departamento de Polícia Federal – DPF.

E de acordo com o disposto na Portaria no 358/2009-DG/DPF, do que consta 
o Art. 1º § 3º,

Pensando neste aspecto, algumas empresas informam em seus Sites na 
internet, que valorizam a área de recursos humanos para conseguirem recrutar 



profissionais melhores qualificados, capazes de afirmar compromisso com 
a segurança dos serviços prestados, assim as empresas desse segmento 
oferecem planos de carreira estruturados que asseguram a realização 
profissional e pessoal.

Segundo a Revista de Transporte Moderno (2008), as principais empresas de 
Transporte de Valores do Brasil, no ano de 2008 são as seguintes: Prosegur 
Brasil S.A., Martins Comercio e Serviços S.A., Transauto S.A., Protege S.A., Locar 
Transportes, Proforte S.A. Transporte de Valores, Mogasa Moinhos Galópolis 
S.A., Norsegel Vigilância e Transporte de Valores S.A. e Tomé Engenharia e 
Transportes Ltda.

Segundo o último estudo levantado pela Fenavist (Federação Nacional de 
Segurança e Transporte de Valores), com dados referentes ao ano de 2016, 
no Brasil são 2.561 empresas autorizadas pela Polícia Federal a exercer as 
funções no sistema de segurança privada e oferecer cursos de formação de 
vigilantes (ESCOLA BRASIL DE SEGURANÇA).

Sobre o faturamento desse segmento empresarial, de acordo com estudo 
encomendado pela Fenavist, em 2014, o segmento faturou R$ 46 bilhões, 
passando para R$ 50 bilhões em 2015. Para este ano (2018), a projeção é que 
a atividade tenha crescimento de cerca de 16%. “Hoje, são mais de 700 mil 
trabalhadores formalizados, formando um contingente capaz de superar o 
efetivo do Exército brasileiro” (EMPRESA DINO, 2018).

As atividades executadas, pelas empresas de segurança privada se classificam 
em Vigilância Patrimonial, Transporte de Valores, Escolta Armada, Segurança 
Pessoal, Curso de formação, ressaltando que é prerrogativa exclusiva destas 
empresas a execução dessas atividades que deverão ser realizadas somente 
por profissionais com cursos de formação de Vigilantes, conforme disposto 
na legislação disciplinadora da atividade (SINDESP-PR, 2009 e PORTARIA No 
358/2009-DG/DPF).

Os vigilantes, conforme a mesma legislação são os profissionais capacitados 
pelos cursos de formação, empregados das empresas especializadas, 
registrados no Departamento da Polícia Federal e responsável pela execução 
das atividades de segurança privada, que após a entrada nesse ramo deverão 
realizar a cada dois anos, cursos de atualização. 

A escolha do segmento do curso deverá ser feita pelo vigilante, levando-se 
em conta seus interesses profissionais e sua relação de trabalho, da mesma 
forma que as empresas após a contratação passam a custear os cursos e 
também a inferir sobre qual reciclagem ou curso deverá ser realizado pelo 
colaborador, já que a decisão será conforme a necessidade da empresa e 



disponibilidade do trabalhador.

As Escolas de Formação são regulamentadas pela Portaria no 387/2006-DG/
DPF e Portaria no 358/2009-DG/DPF, que determina o conteúdo programático 
e aprovam o credenciamento dos instrutores que terão seus currículos 
aprovados mediante análise do departamento da polícia federal, sendo 
que a equipe de instrutores deve ser formada por advogados; policial civil 
ou militar, que comprovem capacidade técnica; profissionais de educação 
física com habilitação comprovada em arte marcial; instrutor de tiro com 
habilitação técnica comprovada por órgão policial, clube ou federação de 
tiro e psicólogos inscritos no SINARM (Sistema Nacional de Armas/Polícia 
Federal). 

Conforme a Portaria citada anteriormente, os cursos ofertados nesta área são 
o Curso de Formação de Vigilantes (Básico), Curso de Formação de Vigilantes 
em Transporte de Valores (Extensão) e Curso de Formação de Vigilantes em 
Segurança Pessoal e Privada (Extensão), o objetivo dos cursos é capacitar 
os alunos de conhecimento e habilidades para o exercício da profissão de 
vigilante, habilitando para o manuseio da arma de fogo para uso em serviço 
e o emprego de defesa pessoal. Estes cursos têm carga horária de 120 horas/
aula e o Curso de Extensão em Transporte de Valores tem duração de 50 
horas/aulas.

De acordo com a referida Portaria, só se considera como profissionais Vigilantes 
aqueles que atenderem aos requisitos: ser brasileiro, 21 anos completos, 
possuir escolaridade mínima exigida (4a série do ensino fundamental), 
estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, ser considerado apto 
em exames de aptidão física, mental e psicotécnica, apresentarem carteira 
profissional de vigilante, não ter antecedentes criminais registrados em todo 
território nacional e manter conduta civil irrepreensível (MENEZES, s. d.).

Os vigilantes de Transporte de Valores, para o exercício da profissão, quando 
contratados pelas empresas deverão receber gratuitamente todo o material 
necessário, de forma que o uso e o recebimento também devem seguir a 
legislação: uniformes padronizados (fardamento), que só deverá ser usado 
em situação de trabalho, munição não-letais (espargidor de agente químico, 
arma de choque elétrico, entre outros), armamento de calibre 32-38 e ou 
calibre 12 e coletes a prova de bala (PORTARIA No 358/2009-DG/DPF).

A criação de empresa de Transporte de Valores, também é determinada pela 
Portaria no 387/2006-DG/DPF e pela Portaria no 358/2009-DG/DPF exposta 
no Art. 14, no qual constam as normas que norteiam o exercício destas 
empresas, cuja propriedade e administração são vedadas a estrangeiros 
e dependerá de autorização prévia do Departamento da Polícia Federal, 



mediante os requisitos:

I - possuir capital social integralizado mínimo de 100.000 (cem mil) UFIR;
II - prova de que os sócios, administradores, diretores e gerentes da empresa 
de segurança privada não tenham condenação criminal registrada;
III - contratar, e manter sob contrato, o mínimo de 16 (dezesseis) vigilantes com 
extensão em transporte de valores;
IV - comprovar a posse ou propriedade de, no mínimo, 02 (dois) veículos 
especiais;
V - possuir instalações físicas adequadas, comprovadas mediante certificado 
de segurança, observando-se:
a) uso e acesso exclusivos ao estabelecimento; b) dependências destinadas 
ao setor administrativo; c) dependências destinadas ao setor operacional, 
dotado de sistema de comunicação; d) local seguro e adequado para a guarda 
de armas e munições, construído em alvenaria, sob laje, com um único acesso, 
com porta de ferro ou de madeira, reforçada com grade de ferro, dotada de 
fechadura especial, além de sistema de combate a incêndio nas proximidades 
da porta de acesso; e) garagem exclusiva para, no mínimo, 02 (dois) veículos 
especiais de transporte de valores; f) cofre para guarda de valores e numerários, 
com os dispositivos de segurança necessários; g) alarme capaz de permitir, com 
rapidez e segurança, comunicação com órgão policial próximo ou empresa 
de segurança privada; h) vigilância patrimonial e equipamentos elétricos, 
eletrônicos ou de filmagem, funcionando ininterruptamente; i) sistema de 
comunicação próprio, que permita a comunicação ininterrupta entre seus 
veículos e a central da empresa.
VI – contratar seguro de vida coletivo.

Da mesma forma essa mesma Portaria estabelece que as empresas de 
transporte de valores não poderão desenvolver atividades econômicas 
diversas das que estejam autorizadas, deverão utilizar uma guarnição mínima 
de 04 (quatro) vigilantes por veículo especial, já incluído o condutor, todos 
com curso em extensão de transporte de valores e ainda, que no transporte 
de valores de instituições financeiras, deverão utilizar veículos especiais, os 
chamados carros-fortes de sua posse ou propriedade, nos casos em que o 
numerário a ser transportado seja igual ou superior a 20.000 (vinte mil) UFIR.

O desenvolvimento da profissão do vigilante ocorre paralelamente ao 
crescimento da atividade de segurança privada no país, na preocupação 
com a defesa do cidadão e do patrimônio, as autoridades governamentais 
se viram obrigadas a utilizar meios para a prevenção e repressão criminal 
através da parceria com empresas prestadoras de serviço (PASSOS, 1994).

O que se comprovou com a necessidade da descentralização dos serviços 
bancários, para se alcançar maior segurança e assim, diminuir as ocorrências 
de assaltos. Consequentemente a movimentação do numerário para 
abastecer os caixas eletrônicos exigiu das empresas de segurança privada 
a procura de mão de obra altamente especializada (REVISTA TRANSPORTE 
MODERNO, 2008).



Essa demanda faz com que a elaboração do processo de Recrutamento 
e Seleção de Pessoal, seja planejada no intuito de abranger todas as 
necessidades e exigências do mercado de trabalho, bem como de toda a 
sociedade (PONTES, 2004).

Quanto ao processo de Recrutamento, pode ser conceituado como um 
conjunto de procedimentos que objetiva atrair candidatos qualificados e com 
capacidade de ocupar os cargos vagos de uma organização (CHIAVENATO, 
2002).

Para Pontes (2004, p. 85), o recrutamento “(...) É como uma campanha de 
marketing, no lançamento de novo produto (...)”, que visa atrair e despertar 
o interesse de bons candidatos às vagas existentes, para que a seleção de 
pessoal seja viabilizada, pois o sucesso do recrutamento estabelece uma 
sucessiva seleção eficaz.

O Recrutamento pode ser realizado através de duas formas: recrutamento 
interno aquele realizado com os colaboradores já existentes na empresa, que 
tanto podem ser removidos de setor ou promovidos e recrutamento externo, 
através do qual se busca candidatos vagantes no mercado de trabalho 
(CHIAVENATO, 2004).

Para o processo de recrutamento é necessário um planejamento que se 
constitui de uma sequência que compreende as fases de pesquisa interna 
para se conhecer as necessidades da organização e pesquisa externa sobre 
as ofertas oferecidas pelo mercado, para posteriormente se definir quais as 
técnicas de recrutamento mais viáveis (CHIAVENATO, 2002).

Tanto o recrutamento como a seleção de pessoal é responsabilidade 
de linha (de cada chefe) e função de staff (prestação de serviço pelo 
órgão especializado). A decisão final de aceitar ou rejeitar os candidatos 
selecionados é sempre de responsabilidade do órgão requisitante. A 
equipe que realiza a seleção (staff) não pode impor ao órgão requisitante a 
aceitação dos candidatos aprovados, mas pode recomendar os candidatos 
que obtiverem melhor aproveitamento (CHIAVENATO, 2002).

De forma sistemática, essas empresas precisam se adequar a demanda 
de mercado de trabalho no que se refere à tarefa de recrutar os melhores 
profissionais, portanto quando o setor de recursos humanos recebe a 
requisição de pessoal, é preciso ter o conhecimento prévio dos requisitos do 
cargo, os padrões de desempenho exigidos para cada atividade, a relação 
das qualificações pessoais, para só então, definir as técnicas mais adequadas 
de recrutamento (CHIAVENATO, 2004).



O recrutamento interno atua sobre os candidatos presentes no quadro de 
colaboradores da organização, sendo que este procedimento se refere a 
política de valorização dos Recursos Humanos, que pretende consolidar o 
desenvolvimento de pessoal através de promoção (cargos mais elevados, 
mas dentro da mesma área de atuação) e ou transferências para cargos do 
mesmo nível, mas que exijam outras habilidades e atingindo outra área de 
atividade na organização (CHIAVENATO, 2004 e PONTES, 2004).

O recrutamento externo focaliza os candidatos que estão disponíveis no 
mercado de recursos humanos, sendo necessário utilizar várias técnicas 
para atrair e influenciar esses candidatos, de forma que as organizações 
precisam manter esse serviço constantemente, mesmo que não haja vagas 
(CHIAVENATO, 2004).

De forma geral as principais técnicas de recrutamento externo ocorrem por 
intermédio da apresentação de currículos, anúncios em jornais e revistas 
especializadas, agências de recursos humanos, contatos com escolas 
especializadas, universidades, apresentação de candidatos por indicação, 
consulta aos arquivos da própria empresa, postagem de currículos on line 
(CHIAVENATO, 2002).

Após o processo de recrutamento inicia-se o processo de seleção dos 
candidatos. A seleção de pessoal é uma atividade de escolha, de filtragem 
de entrada e o seu objetivo básico, é escolher e classificar os candidatos 
mais qualificados às necessidades da organização, e visa solucionar dois 
problemas básicos que é a adequação do candidato ao cargo e verificar a 
eficiência e eficácia do homem ao cargo (CHIAVENATO, 2002).

Quanto às técnicas utilizadas no processo de seleção, as empresas lançam 
mão de recursos que se adequem a sua estrutura organizacional de forma 
a alcançar os melhores resultados. As técnicas mais utilizadas são as de 
preenchimento de formulários e entrevistas conforme a necessidade e 
realidade da empresa (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000).

Segundo Limongi-França (2002) as técnicas de seleção são classificadas 
em cinco grupos: entrevistas de seleção, provas de conhecimento, testes 
psicológicos (psicométricos e de personalidade), técnicas vivenciais e 
avaliação de saúde.

O processo de seleção deve ser eficiente e eficaz, sendo que eficiência 
consiste em saber entrevistar, tornar a seleção rápida e ágil, contar com um 
mínimo de custos operacionais e envolver as gerências e suas equipes no 
processo de escolha de candidatos. A eficácia reside em atrair os candidatos 
mais qualificados (CHIAVENATO, 2002).



De modo geral, o processo seletivo deve fornecer um diagnóstico e o 
prognóstico das variáveis, com relação à capacidade inicial de aprendizagem 
e execução, no período da contratação e a possível projeção do aprendizado 
adquirido pelo candidato (CHIAVENATO, 2002).

Enquanto processo de decisão, a seleção de pessoal se baseia em três 
modelos: modelo de colocação quando há somente uma vaga e o 
candidato apresentado é o ideal; modelo de seleção quando existem vários 
candidatos para uma única vaga e o modelo de classificação quando se tem 
disponibilidade de vários candidatos para várias vagas, sendo considerado 
este último o mais eficiente, por envolver a totalidade de cargos a ser 
preenchida, redução de custos por evitar duplicidade ou necessidade de 
repetição do processo e também por fornecer um banco de reservas para 
futuras contratações (CHIAVENATO, 2002).

Como um sistema de comparação e escolha, a seleção de pessoal deve se fixar 
a algum padrão ou critério para alcançar validade, estes são retirados a partir 
das características do cargo a ser preenchido, que podem ser conseguidas 
através de cinco maneiras: descrição e análise do cargo; aplicação da técnica 
dos incidentes críticos que é a anotação sistemática e criteriosa dos chefes 
encarregados a respeito dos fatos e comportamentos do ocupante do cargo, 
contribuindo para identificar as características desejáveis e indesejáveis no 
próximo processo de seleção (CHIAVENATO, 2004, CHIAVENATO, 2002).

Quando o órgão de seleção adquire todas as informações sobre o cargo a ser 
ocupado, transformam-se essas informações em uma ficha de especificações 
do cargo ou ficha profissiográfica, que é uma espécie de codificação das 
características que o ocupante do cargo deverá possuir e por meio dela, 
o selecionador adquiri conhecimento do que e quanto pesquisar nos 
candidatos. Esta ficha auxilia na escolha das técnicas mais adequadas no 
processo de seleção de pessoal (CHIAVENATO, 2002).

Estabelecendo a ficha profissiográfica do cargo a ser ocupado, a próxima 
etapa é obter informações a respeito dos candidatos que se apresentam 
através das técnicas de seleção, que possibilitam um rastreamento 
das características pessoais do candidato por meio de amostras de seu 
comportamento (CHIAVENATO, 2002).

É importante ressaltar, que a seleção é um processo que se relaciona com 
dados intrínsecos de cada candidato ao cargo, que se depara com uma 
série de avaliações revelando aspectos de sua inteligência, personalidade, 
interesses, sociabilidade, vida pessoal e profissional. Por isso os resultados 
devem ser confidenciais sendo revelados apenas à área de seleção ou ao 
próprio candidato (LIMONGI-FRANÇA, 2002).



Desse modo, para o recrutamento e seleção de pessoal de candidatos a 
vigilante das empresas de transporte de valores, estas exigem dos candidatos 
formação prévia de acordo com a prescrição legal a partir do Artigo 3o da Lei 
no 8.663, que estabelece formação obrigatória em Escolas Especializadas, 
pois os candidatos utilizam o porte de arma para a execução do trabalho 
(PASSOS, 1994).

Entre os anos de 1969 a 1983, o perfil exigido dos vigilantes tinha caráter 
militar, não era exigido nível de escolaridade e a gratificação era substancial, 
ficando clara, a falta total de direitos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
VIGILANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO, 2009).

Diante do alto índice de mortalidade por arma de fogo, o Congresso Nacional 
realizou modificações na Lei 9.437 e em dezembro de 2003, foi sancionado o 
Estatuto do Desarmamento, que alterou a idade mínima para 25 anos para 
obter porte de arma com exceção no uso da arma para trabalho em profissões 
pertinentes. Sendo que o porte ilegal passou a ser crime inafiançável 
(Conselho Federal de Psicologia, 2009).

O Estatuto do Desarmamento surgiu com objetivo de limitar o uso das 
armas trazendo regras mais rígidas para a concessão do registro e do porte 
de arma de fogo no País. Embora não proíba por completo, deliberou pela 
obrigatoriedade de “comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de 
arma de fogo” prevista na Lei nº 10.826/03 e no Decreto 5.123/2004 o que 
demonstra a importância e responsabilidade técnica e ética do psicólogo 
que atua nesta área, seja enquanto profissional credenciado à Polícia Federal 
para a realização de Avaliação Psicológica para o porte de arma seja como 
profissional autônomo realizando Avaliação Psicológica em candidatos ao 
Curso de Formação de Vigilantes.

A autorização para o uso da arma, segue o disposto constante na Lei 10.826 
de 22/12/2003 com instrução na Normativa 001-DG/DPF de 26/02/2004, com 
inclusão na Lei no 11.706 de 2008 no que diz respeito à avaliação psicológica 
para o porte de arma, determinando quem pode utilizar.  

A Lei referida acima determina que a avaliação para a aquisição e porte de 
arma deva ser realizada por psicólogos credenciados na Polícia Federal, em 
locais autorizados e adequados, com valores estabelecidos pelo próprio 
Conselho. Estabelece, também, que em caso da não aprovação na avaliação 
psicológica, o candidato deverá aguardar 1 (um) mês, para realizar outra 
avaliação e com outro profissional psicólogo diferente do anterior, mas 
também credenciado.

De acordo com a Instrução Normativa de 78/2014, os profissionais psicólogos 



para conseguirem o credenciamento, não passam por nenhum curso 
de formação específica, mas é exigido: 2(dois) anos de comprovação da 
prática profissional como psicólogo, principalmente na prática de avaliação 
psicológica e estar devidamente registrado no Conselho de Classe (CFP); ter 
conhecimento teórico sobre as questões do código de ética da Profissão do 
Psicólogo(a); ter conhecimento técnico e teórico na utilização de instrumentos 
psicológicos e em Avaliação Psicológica; utilizar somente instrumentos 
psicológicos com parecer favorável do CFP; seguir rigorosamente as normas 
dos manuais para aplicação dos testes e levantamento dos resultados;

O Conselho Federal de Psicologia indica os seguintes instrumentos 
psicológicos: teste projetivo, expressivo, teste de atenção concentrada e 
difusa, módulo de informações complementares, com o objetivo de levantar 
a estrutura de personalidade (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO 
PAULO, 2009).

As características de personalidade elencados na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
78, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014, para os candidatos a aquisição de arma de 
fogo, estão dispostos como INDICADORES PSICOLÓGICOS DO PORTADOR DE 
ARMA DE FOGO:

1. Atenção necessária Concentrada e difusa. 
2. Memória necessária Auditiva e visual
3. Indicadores psicológicos necessários: Adaptação, autocrítica, auto-
estima, auto-imagem, controle, decisão, empatia, equilíbrio, estabilidade, 
flexibilidade, maturidade, prudência, segurança e senso crítico. 
4. Indicadores psicológicos restritivos: Conflito, depressão, dissimulação, 
distúrbio, exibicionismo, explosividade, frustração, hostilidade, imaturidade, 
imprevisibilidade, indecisão, influenciabilidade, insegurança, instabilidade, 
irritabilidade, negativismo, obsessividade, oposição, perturbação, pessimismo, 
transtorno e vulnerabilidade. 
FONTE (Pesquisa realizada em parceria firmada entre o Conselho Federal de 
Psicologia e a Polícia Federal que teve como objetivo levantar os indicadores 
para a avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, na qual a autora 
da pesquisa participou como voluntária). 

Ressalta-se que é prioridade do profissional de psicologia a avaliação 
psicológica e a aplicação de instrumentos psicológicos, resolução disposta 
no § 1º do Art. 13 da Lei 4.119/62. A regulamentação da avaliação psicológica 
em concurso público e processos seletivos estão dispostos na resolução n° 
1 de 19 de abril de 2002 do Conselho Federal de Psicologia, que destaca a 
obrigatoriedade do uso de instrumentos reconhecidos pela comunidade 
científica e escolhidos com base no perfil profissiográfico do cargo (CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2009).

Há diversas opiniões sobre a utilização de instrumentos psicológicos em 
processo de seleção de pessoal, a suposição contra ou a favor parece ser 



de conjuntura extremista ou ilusória, entretanto a bateria de testes a ser 
empregada, pressupõe um pré-diagnóstico, com fundamentação que 
relacione a necessidade do cargo e os testes a serem utilizados para atingir o 
seu papel instrumental (MINICUCCI, 2002).

Para este mesmo autor, o psicólogo que pretende atuar em recrutamento 
e seleção de pessoal, precisa manter constante capacitação e revisão 
sistemática, pois o momento de escolha do candidato ao cargo vago envolve 
um projeto de longo prazo, que possibilite a adequação das solicitações do 
trabalho ao homem que se candidata ao trabalho.

Para esse fim, o psicólogo deve encontrar técnicas que facilitem o diálogo e a 
expressão do avaliado, como, por exemplo, a entrevista coletiva que favorece 
a experiência ordenada, na qual os participantes relatam suas vivências 
relacionadas a determinadas questões propostas pelo entrevistador sobre 
um determinado cargo (PARPINELLI; LUNARDELLI, 2006). 

Como comparação às habilidades exigidas pelas empresas aos candidatos a 
vigilantes, buscou-se através de pesquisa literária, as exigidas para policiais 
nos editais de concurso público de candidatos a polícia militar do Paraná, 
escrivão e agente da polícia federal, que devem ser identificadas no processo 
de avaliação psicológica, considerado fator de classificação ou reprovação 
em concurso público.

As principais características elencadas em edital de concurso público para o 
cargo de policial se relacionam com níveis elevados de controle emocional, 
atenção concentrada, resistência a frustração, memória, adaptabilidade, 
flexibilidade, responsabilidade, dinamismo, iniciativa, sociabilidade, 
capacidade de liderança, honestidade. Entre as características que podem 
surgir, mas em grau inferior é a agressividade (agressividade como reação 
a defesa). A identificação de traços de fobias e instabilidade de humor 
pode desclassificar os candidatos (EDITAL No004/2005-POLÍCIA MILITAR DO 
PARANÁ).

No Edital nº 15/2009 do concurso público para a polícia federal de 2009, 
observam-se as exigências na avaliação psicológica, quanto ao perfil para 
o exercício do cargo de escrivão/agente: capacidade de concentração 
e atenção, tipos de raciocínio, controle emocional, relacionamento 
interpessoal, capacidade de memória, características de personalidade. A 
avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade 
prejudiciais ao exercício do cargo tais como: agressividade e impulsividade 
inadequada, rigidez de conduta, ansiedade exacerbada.

Para este estudo foram considerados os cargos correspondentes ao setor 



de transporte de valores com atuação no carro-forte, cujos cargos são 
normatizados pelos sindicatos da categoria, como: vigilante de carro forte, 
motorista de carro forte e chefe de equipe de carro forte (SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA DE CURITIBA E 
REGIÃO, 2009).

Na literatura foi possível identificar algumas especificações para estes cargos 
e as habilidades a serem consideradas, que são citados por Passos (1994), 
quanto aos aspectos físicos é preciso considerar o condicionamento físico e 
sensorial dos movimentos, que envolvem posicionamento estático ora em 
pé (nos setores de entrega) ora sentado (dentro do carro forte). 

Portanto se considera o nível de resistência a fadiga física e mental como 
resultado da necessidade de manter a atenção e reproduzir movimentos 
que exijam o trabalho muscular de forma leve e contínuo, utilizando grupos 
musculares dos membros inferiores que precisam reter o movimento do 
corpo em posicionamento que mantenha o colaborador em pé e atento aos 
estímulos externos, provenientes de outras pessoas (PASSOS, 1994).

Os aspectos psicofísicos, principais e necessários aos três cargos do 
setor podem ser considerados: capacidade de fluência verbal, habilidade 
numérica, memória visomotora e auditiva, coordenação espaço temporal, 
raciocínio abstrato, destreza de dados, força nos membros superiores e 
inferiores (PASSOS, 1994).

Passos (1994) cita como principais aspectos psíquicos a serem considerados 
nos três cargos: autoconfiança, controle emocional, cooperação, tomada 
de decisão, dedicação, meticulosidade, organização, responsabilidade, 
adaptação, atenção concentrada e discriminada, liderança, disciplina, 
flexibilidade ocupacional, resistência a frustração, desconfiança, memória 
viso-motora-auditiva, tolerância, deferência a superiores, cumprimento de 
normas e regras, habilidade para planejar, observar, honestidade, conduta 
social e financeira irrefutável.

Considerando que estes cargos se relacionam com o público, e que 
necessitam fazer uso da arma, estes profissionais devem possuir habilidade 
para lidar com as pessoas, mas com flexibilidade diminuta (austeridade sem 
hostilidade), persuasão e decisão, consciencioso, perseverante, habilidade 
para memorizar detalhes e igualdades, ser desconfiado sem ser obstinado, 
tendência a suspeição, atitude cuidadosa e formalista. Na relação com 
armamento deverá possuir habilidades psicomotoras, precisão e atenção, 
percepção, rapidez e exatidão, destreza percepto-viso-motora, conhecimento 
de direito penal, entre outras (PASSOS, 1994).



O vigilante de transporte de valores, em sua atividade está sujeito a situações 
de estresse em decorrência da falta de segurança, pela possibilidade de 
tentativas de assaltos ao patrimônio, necessidade do uso de armamento, 
pela manutenção da própria vida, das pessoas em geral e da equipe de 
trabalho (PASSOS, 1994). 

Sobre os cargos de vigilantes de carro forte, segundo a Portaria 358/2009, que 
determina os conteúdos para os cursos de extensão em transporte de valores 
o vigilante de carro forte tem como atribuição principal dar apoio ao chefe de 
equipe, ficando responsável pelos primeiros procedimentos de segurança, 
realizando a varredura do local estando em posse de armamento necessário, 
já o chefe de equipe é responsável por manter contato com a empresa e 
encarregado pelo transporte do numerário até o local determinado, sendo o 
responsável pela organização e tomada de decisão do grupo.

Para o cargo de motorista a responsabilidade passa a ser com a condução do 
carro forte, auxiliar na decisão quanto à rota a ser seguida, executar direção 
defensiva caso haja necessidade, para isso necessita de curso de cargas 
perigosas e carteira de habilitação E, sendo que precisa realizar cursos de 
aperfeiçoamento que a empresa proporciona.

Devem ser consideradas também no processo de recrutamento e seleção a 
remuneração e a jornada de trabalho. O valor do salário é indicado pelos 
sindicatos da categoria e cada empresa pode alterar somente para valor 
superior. O valor do salário bruto para os referidos cargos é estabelecido 
através da convenção coletiva de trabalho 2009/2010, que é composto pelo 
salário de base acrescido do adicional de risco e vale alimentação no valor 
de R$ 13,72, assim determinado para vigilante de carro forte (R$ 1.811,89), 
motorista (R$ 1.575,24) e chefe de equipe (R$ 1.900,97) (Convenção Coletiva 
de Trabalho, 2009).

A jornada de trabalho, também estabelecida pela mesma convenção, 
determina uma escala de 12/36, ou seja, 12 (doze) horas de trabalho por 36 
(trinta e seis) horas de descanso.



METODOLOGIA
3.

Demo (1996) considera a pesquisa como uma atividade cotidiana na qual 
se insere um diálogo crítico entre a teoria e a prática a fim de obter-se uma 
intervenção competente na realidade.

A pesquisa cientifica pode ser classificada de diversas formas ou pontos 
de vista. Na perspectiva da abordagem do problema, caracteriza-se como 
qualitativa que segundo Minayo (2001), é aquela que trabalha com um 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes 
correspondentes ao espaço das relações, processos e fenômenos que não 
podem ser submetidos à quantificação e operacionalização de variáveis.  

Quanto aos objetivos da pesquisa, classifica-se como sendo descritiva, pois 
conforme Rudio (2001), a pesquisa descritiva faz parte da análise da pesquisa 
qualitativa, que trabalha com a descrição e comparação de dados, voltando-
se para a análise dos dados, que através de palavras descreve qualquer 
fenômeno.

Quanto aos procedimentos metodológicos, utiliza-se da pesquisa 
bibliográfica, documental e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica é 
aquela que abrange a leitura, análise e interpretação de livros, textos legais, 
pesquisa on line, de forma sistemática complementando a fundamentação 
teórica do estudo, esclarece Andrade (1999).

A pesquisa documental difere da bibliográfica, pois a primeira investiga 
documentos, trabalhando com dados ou fatos coletados a partir da realidade 
presente e a pesquisa bibliográfica busca conhecer e analisar as contribuições 
culturais ou científicas sobre dados do passado (CERVO; BERVIAN, 1983).

A  pesquisa de campo envolve a possibilidade de conseguir a aproximação 
com aquilo que se deseja conhecer ou pesquisar, criando conhecimentos 
a partir da realidade presente no campo. Partindo da construção do 
tema da pesquisa, o campo se torna “(...) palco das manifestações de 
intersubjetividades e interações entre pesquisador e grupos estudados, 
propiciando a criação de novos conhecimentos (...)” (MINAYO, 2001, p. 54).



Desse modo, foram identificadas na literatura, e Documentos Oficiais as 
características das empresas de transporte de valores e as habilidades 
requeridas do profissional vigilante de transporte de valores, cumprindo 
assim um dos objetivos desta pesquisa. 

Na sequência foi realizada pesquisa de campo envolvendo empresas de 
transporte de valores, escolas de formação para vigilantes, que contribuiu 
para analisar o perfil do profissional demandado pelo mercado e a forma 
como realizam o processo de recrutamento e seleção de pessoal. 

Como instrumento de coleta de dados na pesquisa de campo, foi utilizado, 
entrevista estruturada encaminhada on line, com o envio da solicitação e 
autorização para a realização da pesquisa. A entrevista foi aplicada por 
contato telefônico aos gestores, colaboradores do setor de recursos humanos 
de determinada empresa de transporte de valores, citada neste estudo como 
empresa X. As questões referiram-se ao procedimento geral do processo de 
recrutamento e seleção de pessoal, bem como sobre as técnicas utilizadas e 
profissionais responsáveis pelos procedimentos.

Depois da coleta dos dados, estabeleceu-se a correlação entre o perfil 
demandado pela literatura, documentos e do que foi citado pela empresa 
X na pesquisa de campo, em relação ao que é exigido no processo de 
recrutamento e seleção de pessoal em cargos semelhantes ao de vigilante de 
transporte de valores, tais como os de policiais militares, escrivão e agentes 
da polícia federal.

Quanto aos procedimentos utilizados no processo de seleção de pessoal 
na empresa X, foi reestruturado pela pesquisadora e sugerido aos 
administradores, que também deram a sua contribuição quanto à proposta 
de formalização deste trabalho. Foram realizadas diversas reuniões técnicas, 
como forma de se atribuir as prioridades de cada setor, cargos, da empresa, de 
forma que a partir destas discussões se realizou a somatória dos dados, que 
originaram as mudanças nos procedimentos. As principais mudanças foram 
observadas na utilização dos instrumentos para o porte de arma, reuniões 
periódicas com equipe de recursos humanos, reuniões para a devolutiva 
e discussão dos resultados para dar suporte para ao gestor na tomada de 
decisão quanto à contratação, treinamento de pessoal, palestras, avaliação 
de setor e avaliação de desempenho.



RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.

Através da coleta dos dados foi possível observar que as características 
exigidas no perfil de candidatos à vigilante de transporte de valores pela 
empresa participante da pesquisa, correspondem às exigências dos 
candidatos a policial, escrivão/agente, como se vê no quadro a seguir:

CANDIDATOS A 
POLICIAL – POLÍCIA 

MILITAR

CANDIDATOS A 
ESCRIVÃO E OU 

AGENTE – POLÍCIA 
FEDERAL

CANDIDATOS A 
VIGILANTES DE 
TRANSPORTE 
DE VALORES - 
LITERATURA

CANDIDATOS A 
VIGILANTES DE 
TRANSPORTE 
DE VALORES – 

EMPRESA X

Controle emocional, 
atenção concentrada, 

resistência a frustração, 
memória, adaptabilidade, 

flexibilidade, 
responsabilidade, 

dinamismo, iniciativa, 
sociabilidade, capacidade 
de liderança, honestidade

Capacidade de 
concentração e atenção; 

tipos de raciocínio; controle 
emocional; relacionamento 
interpessoal; capacidade de 
memória; características de 

personalidade

Aspectos físicos, 
psicofísicos, psíquicos: 

resistência física, atenção 
concentrada, controle 
emocional, memória, 

percepção, dinamismo

Estabilidade de humor, 
relacionamento 

interpessoal, 
resistência a frustração, 

responsabilidade, 
deferência, organização, 

atenção concentrada, 
honestidade, iniciativa, 
boa adaptação ao meio, 

raciocínio lógico

Quadro 1. Quadro comparativo do perfil exigido aos cargos de policial militar, escrivão ou agente da polícia 
federal e vigilantes de transporte de valores.
Fonte: elaborado pela autora, 2009.

O Quadro 1 compara as características exigidas em candidatos aos cargos 
diversos, porém se observa que apesar dos cargos serem diferentes, as 
funções se assemelham. Nota-se também que as habilidades identificadas 
em documentos e na literatura, correspondem às habilidades exigidas pelo 
mercado de trabalho.

Considerando o aspecto evolutivo das exigências para o ocupante de cargo 
de vigilantes, pode-se dizer que foi expressivo, conforme demonstra o Quadro 
2:

PERFIL DE VIGILANTES EM TEMPOS 
REMOTOS

Sem escolaridade, formação militar, inexistência de registro 
em carteira de trabalho, uso de armas sem formação prévia.

PERFIL DE VIGILANTES EM DIAS 
ATUAIS

Escolaridade específica, formação especifica para uso 
da arma, recebe pela prestação dos serviços, carteira 

profissional, sindicalização.

Quadro 2. Comparação entre as exigências do perfil do profissional de vigilância em tempos remotos e o que 
é exigido nos atuais.
Fonte: elaborado pela autora, 2009.



Neste Quadro 2, é possível observar que as exigências atuais, fazem com que 
estes profissionais se mantenham atualizados e sigam as normas do que 
regulamenta a profissão e o uso da arma, em prol da própria segurança e da 
sociedade que se utiliza de seus préstimos.

EXTRATO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO VIGILANTE, de acordo com a 
Instrução Normativa de 2014, que determina as características a serem 
avaliadas como requisito de aprovação ou impeditivas ao cargo, dessa forma 
verifica-se o avanço daquele momento da pesquisa em 2009, que essas 
características não eram exigidas por lei, o psicólogo credenciado, tinha que 
fazer o seu próprio quadro de determinantes. 

“11. DOS INDICADORES PSICOLÓGICOS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE 
VIGILANTE
Atenção necessária Difusa e concentrada. 
Memória necessária Visual e auditiva. 
Indicadores necessários: Adaptação, atenção, autocontrole, afetividade, 
autocrítica, concentração, controle emocional, decisão, empatia, energia, 
equilíbrio, estabilidade, flexibilidade, maturidade, memória, meticulosidade, 
percepção, prudência, relacionamento interpessoal, resistência à frustração, 
segurança, senso crítico, sociabilidade. 
Indicadores restritivos: Reações relacionadas aos transtornos: mentais 
causados por uma condição médica geral; relacionados a substâncias; 
somatoformes; factícios; dissociativos; do humor; de ansiedade; da 
personalidade; Preconceito, fanatismo. ” 

O processo de recrutamento e seleção a ser descrito refere-se aos 
procedimentos utilizados pela empresa X. Os colaboradores envolvidos são 
candidatos aos cargos do setor de carro forte, que são: vigilante, chefe de 
equipe ou motorista de transporte de valores. 

Entretanto é necessário descrever como foi realizada a entrada destes 
colaboradores na empresa, seguindo até o momento em que são indicados 
para a seleção aos cargos do setor de carro forte. 

Através de pesquisa de campo, foi possível observar como se dá o processo 
de recrutamento das empresas de segurança privada na área de Transporte 
de Valores. Estas se utilizam principalmente do recrutamento misto, que é a 
procura do candidato internamente e que se encontrado, o seu deslocamento 
produz uma vaga que precisa ser preenchida pelo processo de recrutamento 
externo.

No recrutamento externo desse nicho empresarial, se utilizam principalmente 
de técnicas que garantam primordialmente a segurança, de forma que a 
oferta da vaga não é anunciada em meios de comunicação e assim, a procura 
se volta para um mercado de relações sistematizadas que se constituem 
preferencialmente pelas escolas especializadas de vigilantes, que indicam 



os melhores alunos interessados e observação nas aulas práticas de tiro, 
sindicatos da categoria, indicação dos próprios colaboradores, departamento 
de polícia federal, indicação das instituições militares de oficiais militares 
em fase de dispensa, através da entrega espontânea de currículo na sede 
física das empresas ou em sites próprios das empresas que disponibilizam o 
serviço online.

O cargo a ser preenchido pelo recrutamento externo refere-se primeiramente 
ao de vigilante de portaria, assim, os vigilantes ao adentrarem a empresa, são 
selecionados para o cargo citado e somente depois passam por recrutamento 
e seleção interna para atingirem outros cargos, como o do setor de carro 
forte.

O setor de recursos humanos escolhe os currículos ou as indicações, chama 
os candidatos que devem comparecer na sede da empresa para a realização 
de procedimentos internos, no qual os candidatos são submetidos ao 
preenchimento de questionário sobre dados pessoais, à prova de raciocínio 
matemático, redação descritiva, Teste Teórico online, entrevista individual 
com gestor. Se o candidato passa por esses critérios, então é encaminhado 
aos procedimentos de seleção de pessoal aplicados por profissionais 
psicólogos em local terceirizado. Esses dados são passados aos profissionais 
de psicologia pelo órgão requisitante. 

O perfil do vigilante requerido pela empresa X se refere a candidatos com 
idade mínima de 21 anos, ensino médio completo, sexo masculino, curso de 
vigilante com curso de reciclagem atualizado, comprovante de sindicalização. 

A empresa exige do candidato selecionado aprovado no processo de 
recrutamento e seleção de pessoal, apresentação dos seguintes documentos: 
certidões negativas de antecedentes criminais, apresentação de certificado 
de ensino médio, carteira de vigilante, carteira de motorista categoria D, 
comprovante de residência, carta de recomendação de empresas anteriores, 
exige exame de saúde geral.

O candidato que passa pelo processo de recrutamento e seleção e que 
a documentação é deferida, o setor de recursos humanos realiza visita 
domiciliar, aonde se procede à entrevista com familiares, então após esta 
etapa é efetivada a contratação.

No recrutamento interno para os cargos do setor de carro forte, são 
considerados determinados fatores para a indicação do colaborador ao 
processo de seleção de pessoal/promoção ao setor de carro forte, entre os 
quais o tempo de experiência na empresa, conduta profissional e pedido do 
próprio colaborador em participar da seleção.



Tendo em vista que esse processo varia conforme cada organização, fez-se 
necessário identificar a forma como algumas das empresas deste setor realiza 
estes processos. Através da aplicação do instrumento de coleta de dados, 
foi possível verificar que algumas empresas mantêm equipes de recursos 
humanos com a presença de profissionais psicólogos, que se deslocam 
conforme a necessidade da empresa ou de suas filiais. 

Que o processo de recrutamento é realizado por profissionais da área de 
administração, na sua maioria e que o processo de seleção por profissionais 
psicólogos, devido à obrigatoriedade da avaliação psicológica na contratação 
de vigilantes, bem como de colaboradores de outros cargos.

Como descrição das atribuições e funções dos cargos a vigilante de carro forte, 
chefe de equipe e motorista de carro forte, a empresa X, cita as principais 
tarefas, que são apresentadas no Quadro 3:

 VIGILANTE DE 
CARRO FORTE

Receber e municiar os 
armamentos para o trabalho; 
auxiliar o chefe de equipe na 

conferência dos malotes; seguir a 
ordem do chefe de equipe; fazer 
a varredura do local da entrega 
ou coleta do numerário para se 

certificar da segurança local; dar 
cobertura ao chefe de equipe 
no transporte do malote até o 
local de entrega e deste até o 

carro forte; utilizar o armamento 
indicado pelo chefe de equipe, 

entre outros.

Quadro 3. Quadro comparativo das especificações dos cargos do setor de carro forte da empresa X.
Fonte: elaborado pela autora

CHEFE DE EQUIPE MOTORISTA DE 
CARRO FORTE

Liderar a equipe, representante 
direto da empresa na relação 

com o cliente, responsável pelo 
transporte do malote até destino 

final; preenchimento de relatórios 
e documentos; conferência de 
malotes; abastecimento das 

máquinas de caixas eletrônicos; 
cumprir determinação de 

horário estipulado pelo cliente; 
manter comunicação com base 

operacional; repassar solicitações 
do cliente a empresa; decidir sobre 

itinerário, conforme orientações 
recebidas; escolher tipo de 

armamento a ser utilizado, entre 
outros.

Verificar as condições mecânicas 
do carro forte; manter a atenção 
observando ocorrências ao redor 

do carro e situação da equipe 
no momento do desembarque 

e embarque; utilizar direção 
defensiva e modificar itinerário em 
situação suspeita; seguir as ordens 

do chefe de equipe quanto ao 
itinerário; atender as informações 
passadas pelo rádio; ser capaz de 

identificar situações de risco, entre 
outros.

Estas informações são utilizadas para a elaboração do processo de seleção de 
pessoal que são repassadas pelo setor de recursos humanos da empresa aos 
profissionais psicólogos e, assim quando é solicitado o serviço de seleção se 
realiza reunião técnica, para esclarecer as necessidades da empresa, quanto 
ao tempo para contratação e promoção, número de vagas a ser preenchida, 
horário disponível dos colaboradores e valores referentes aos procedimentos 
escolhidos para o processo de seleção.

O processo de seleção de pessoal é realizado em local terceirizado, através 
de profissionais psicólogos, que por determinação da empresa X, devem ser 
inscritos ou credenciados na Polícia Federal, no sistema nacional de armas, 
autorizados a realizarem avaliação de porte arma. 



Dessa forma, a seleção de pessoal da empresa participante segue as normas 
utilizadas para a avaliação psicológica para porte de arma e também a 
utilizada nas escolas de formação de vigilantes, assim se faz uso dos mesmos 
instrumentos psicológicos utilizados para esse fim e que são, indicados pelo 
Conselho Federal de Psicologia. 

O processo de seleção é realizado em horário marcado, diferente do horário 
de trabalho dos colaboradores recrutados no processo interno da empresa 
e que devem comparecer, em boas condições de saúde, alimentados e 
descansados. 

A empresa X, cita as principais técnicas no processo de seleção de pessoal a 
serem utilizadas: entrevista individual ou coletiva, aplicação de instrumentos 
psicológicos psicométricos e projetivos e técnicas de vivência grupal.

A empresa repassa a quantidade de vagas e relação de colaboradores 
autorizados a participar do processo de seleção, o tempo disponível para 
o suprimento da vaga. Assim, se o número de candidatos corresponde a 
todos os colaboradores com capacidade para a promoção para este setor, 
faz-se necessário subdividir o grupo de acordo com a escala de trabalho dos 
colaboradores. 

O processo de seleção neste caso, em que abrange todos os candidatos com 
capacidade para atingir a promoção ao setor de carro forte, é realizado em 
duas etapas de dois dias, conforme demonstrado no Quadro 4:

PRIMEIRO DIA

Etapa 1. Realização de entrevista coletiva com o subgrupo. 
Temas desenvolvidos durante a entrevista coletiva: 
situações do antigo cargo, pontos positivos e ou negativos, 
necessidade do uso da arma, conhecimento do novo cargo, 
hábitos sociais, esportivos desenvolvidos pelo grupo. 
Duração aproximada: 50 minutos. 
Etapa 2. Aplicação de instrumentos psicológicos no coletivo, 
técnica de redação e técnicas vivenciais com duração 
aproximada de 01h00min.

SEGUNDO DIA

Quadro 4. Quadro demonstrativo das etapas coletivas do processo de seleção interna aos cargos do setor 
de carro forte.
Fonte: elaborado pela autora.

Etapa 1. Realização de entrevista individual estruturada 
com questões relacionadas ao histórico familiar, situação 
ocupacional e pessoal. Duração aproximada: 50 minutos.
Etapa 2. Aplicação do instrumento psicológico projetivo, 
como forma de cruzar os dados obtidos na testagem coletiva. 
Esta etapa é realizada por profissionais de psicologia em 
salas individualizadas. Duração de acordo com norma de 
aplicação do instrumento psicológico escolhido.

Quando a empresa recruta um número menor de colaboradores para 
participar do processo de seleção ao referido setor, os procedimentos são 
realizados numa única etapa, ou seja, os procedimentos são os mesmos, mas 
o trabalho passa a ser individual, então o tempo de realização de entrevista e 
aplicação de instrumentos psicológicos fica reduzida, confere-se no Quadro 



5:

ETAPA INDIVIDUAL

Etapa 1. Realização de entrevista individual estruturada. Temas desenvolvidos: situações do antigo cargo, pontos positivos e ou 
negativos, necessidade do uso da arma, conhecimento do novo cargo, hábitos sociais, esportivos, estrutura familiar, situação 
ocupacional. Duração aproximada: 30 minutos. 
Etapa 2. Aplicação de instrumentos psicológicos psicométricos e projetivos, técnica de redação com duração aproximada de 
01h30min.

Quadro 5. Quadro demonstrativo da etapa individual do processo de seleção interna aos cargos do setor de 
carro forte.
Fonte: elaborado pela autora.

Após a realização dos procedimentos das etapas do processo de seleção, já 
com o resultado da avaliação psicológica, o profissional psicólogo solicita 
reunião técnica com a gerência e chefes do setor de recursos humanos, para 
realizar a devolutiva dos resultados alcançados, para que a decisão a ser 
tomada pelo gestor geral tenha suporte argumentativo.

A empresa ocupa o momento da seleção interna, também para avaliar a 
qualidade de mão de obra e proporcionar treinamento, já que é realizado 
tanto uma avaliação como uma preparação para a execução do cargo.

Na entrevista estruturada de pesquisa de campo, foi possível verificar a 
percepção da empresa sobre o uso destes procedimentos, que corresponde 
à diminuição da rotatividade nos cargos citados, de forma que após a 
implantação desse sistema, que compreendem permanecer em construção, 
diminuiu-se a rotatividade ocasionada por demissões, ficando somente as 
ocasionadas por aposentadoria ou por escolha do colaborador.

Consta dos dados da empresa que se verificou a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados, porque os colaboradores estão sendo mais bem 
selecionados, que apresentam habilidades de eficiência condizentes com as 
necessidades dos cargos e da empresa, com maior facilidade para adaptar-
se à nova rotina de trabalho e permanecendo na empresa por mais tempo 
por considerar ambiente favorável.

 Para obter os resultados sobre rotatividade, número de admissão/demissão, 
a empresa X, mantém sistema interno de logística que quantifica estes dados, 
de forma que consegue avaliar e comparar os resultados com o processo de 
recrutamento e seleção de pessoal.

A implantação deste sistema na realização do processo de recrutamento e 
seleção de pessoal foi reestruturado pela pesquisadora e sugerido para a 
empresa X, que desta forma passou a realizar estes passos e a verificar as 



mudanças citadas. Para a construção deste sistema foram realizadas diversas 
reuniões com o gestor geral, formado em administração de empresa, que 
então participou na construção e elaboração desta proposta de trabalho, 
seguindo procedimentos internos estabelecidos e do que se refere no 
constante da normatização deste serviço.



CONCLUSÕES
5.

As empresas de transporte de valores no Brasil seguem normatização disposto 
em Lei, sendo que além da responsabilização em apresentar excelência 
na prestação de serviço, ainda precisam estar mais bem preparadas para 
garantir a segurança de toda uma sociedade que depende da realização dos 
seus serviços, no que tange a seleção de pessoal e treinamento específico 
para os profissionais psicólogos, tal como um curso de formação.

A empresa que tem em seu quadro de colaboradores, o psicólogo do 
trabalho e o administrador de empresa, será beneficiada com um trabalho 
ético voltado para uma melhor estruturação das tarefas e funções a serem 
desempenhadas, já que estes profissionais, através do conhecimento 
acadêmico podem ampliar a visão das relações humanas, proporcionando a 
agilidade e eficácia do processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal.

Através desta pesquisa foi possível observar que as habilidades exigidas 
para os cargos de policial militar, escrivão e agente da polícia federal se 
assemelham as exigidas para o cargo de vigilante de transporte de valores 
das empresas deste setor empresarial podendo haver comparação na forma 
de recrutamento e seleção destes profissionais.

Quanto aos dados sobre seleção de pessoal e os instrumentos psicológicos 
utilizados em profissionais que podem ser comparados, observa-se que os 
meios utilizados podem ser os mesmos. Assim, foi possível observar que a 
formalização do processo de recrutamento e seleção de pessoal em empresas 
de transporte de valores, ficava a critério de cada empresa como pode ser 
realizado. 

E que somente a partir da Portaria é que se passou a normatizar a formação 
destes profissionais, constando características de aprovação e reprovação, 
que os profissionais de psicologia credenciados devem avaliar. 

Dessa forma é possível observar, que então, os procedimentos do processo 
de recrutamento e seleção destes profissionais podem ser os mesmos, visto 
que as funções apresentam as mesmas exigências de segurança e qualidade 



na prestação de serviço.

Já que as empresas de Transporte de Valores apresentam uma característica 
peculiar, pois sua prestação de serviço é o transporte de dinheiro em espécie, 
que de modo geral, movimenta toda a sociedade capitalizada, então exige 
um processo de recrutamento e seleção de pessoal minucioso, com espaço 
de tempo que garanta eficiência e precisão.

O levantamento de dados da pesquisa de campo, realizado com a Empresa 
X, foi realizado no ano de 2009 e apontou a diminuição da rotatividade de 
pessoal, quando se passou a fazer uso de recrutamento e seleção seguindo 
estes mesmos critérios, que assim a Lei que orienta a formação dos vigilantes 
e a de avaliação para porte de arma está tendo influência na qualificação dos 
profissionais como na qualidade dos serviços prestados pelas empresas e 
consequentemente maior segurança para toda a sociedade.

A atualização dos dados dessa pesquisa foi realizada em 2018, através de 
pesquisa bibliográfica e documental, do que foi possível verificar, que 
atualmente, o que a pesquisa propunha, que era a utilização da avaliação 
psicológica utilizado pela Polícia Federal para selecionar seus colaboradores 
e candidatos a aquisição e porte de arma, hoje faz parte da realidade. 

Chiavenato (2002) nos coloca que existe uma variedade de procedimentos 
de seleção que podem ser utilizadas de diferentes formas. Cada organização 
deve determinar quais são os processos de seleção que mais se adéquam e 
que propiciem melhores resultados.

Como sugestão à empresa X, a pesquisa observa que os profissionais 
psicólogos poderiam realizar também trabalhos internos na empresa, como 
acompanhamento e orientação permanente no ambiente de trabalho, 
realizando este trabalho em conjunto com o setor de recursos humanos, 
para melhor qualificar a execução do trabalho humano garantindo maior 
segurança.

Outros estudos precisam ser realizados neste âmbito trabalhista, para que 
dados sejam comparados e, assim a qualificação dos serviços prestados por 
esse nicho empresarial denotem primordialmente a segurança no que se 
refere ao uso de armas em ambiente de trabalho.

Da mesma forma que se sugere, que os profissionais psicólogos tenham 
uma formação específica, tais como cursos sobre a legislação, aulas 
de conhecimento geral sobre armas e sua funcionabilidade, através de 
aulas práticas de tiro com instrutor credenciado, mercado de arma para 
compreender a sugestionabilidade da atividade de compra e venda, visitas 



técnicas a locais da prática de tiro (clubes esportivos) para compreender a 
dinâmica da atividade da prática do Tiro Esportivo, como esporte olímpico. 
Cita-se como modelo de curso o realizado em 2018, na cidade de Cascavel 
pela Psicolegal Clínica de Psicologia Ltda Me, que seguiu os moldes do 
citado acima, tendo formado 06 alunos regularmente inscritos e se faz 
importante lembrar que foi o primeiro no interior do estado do Paraná, sob a 
responsabilidade da autora dessa pesquisa.

Sugere-se ainda que o curso de formação para o credenciamento do psicólogo 
tenha carga horária e conteúdos mínimos e específicos, que poderiam ser 
elaborados pelo Conselho de Classe ou pela Polícia Federal. 

Como características sugeridas aos psicólogos que queiram se credenciar a 
polícia federal, durante esse curso foram demonstrados no quadro abaixo:   

COMPETÊNCIA TÉCNICA

1 Conhecimento da Legislação sobre a Avaliação Psicológica 
em Registro de Armas vigentes no Brasil e em outros países;
2  Conhecimento básico em Arquivologia;
3 Conhecimentos em Elaboração e Aplicação de Palestras 
informativas sobre o tema;
4 Conhecimento avançado em informática: Word, Planilhas 
do Excell, Power Point, Mídias Sociais, Internet, Skipe;
5 Conhecimento básico sobre a funcionabilidade, manuseio 
e uso de armas para a defesa pessoal e esportiva

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

Quadro 6. Quadro demonstrativo das sugestões dos indicativos para profissionais psicólogos candidatos ao 
credenciamento pela polícia federal para a realização de avaliação psicológica para aquisição de arma de 
fogo.
Fonte: elaborado pela autora da pesquisa.

Empatia
Iniciativa própria
Inteligência geral na média ou acima da média
Atenção Concentrada dentro da média
Atenção Difusa dentro da média
Relacionamento interpessoal equilibrado
Boa organização
Saber lidar com as questões do passado
Alta resistência a frustração
Equilíbrio nas relações interpessoais
Dinamismo e Criatividade
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