
Segurança empresarial é mercado promissor 
Ana Carolina Diniz 
 
Crescem cursos e MBAs para gestores na área. 
 
Esqueça os homens truculentos, com uma arma no cinto e fama de mau. O constante aumento da 
violência e da conseqüente paranóia urbana exige profissionalismo, estratégia e perfil empresarial 
do profissional de segurança. Seja em empresas particulares, prestadoras de serviço ou atuando 
como consultores, os gestores têm um grande mercado de trabalho. Além de graduação, um MBA 
na área é bem visto pelas empresas. O salário inicial dos profissionais é R$ 2 mil.  
 
Por ser um segmento novo, geralmente os profissionais que trabalham em segurança empresarial 
são formados em administração, direito ou engenharia. Há ainda os ex-militares ou ex-policiais, 
que depois da experiência no serviço público, passam a trabalhar para a segurança privada. Foi o 
caso de Fernando Soares, consultor da empresa The First e professor do MBA da universidade 
Anhembi Morumbi, em São Paulo. 
 
Empresas investem mais em sistemas de proteção  
 
Ex-policial, Soares afirma que o mercado é promissor, já que as empresas estão adquirindo mais 
produtos relacionados ao segmento e contratando vigilantes. "Qualquer decisão na área de 
segurança passa pelo gestor, desde contratar uma empresa de segurança até uma eventual 
negociação de seqüestro", revela.  
 
Ele lembra que ter uma graduação politécnica, ou um MBA, encurta caminhos para chegar a uma 
posição maior nas empresas, mas afirma que um engenheiro ou um profissional com outra 
formação também pode ter sucesso no mercado.  
 
"De um ano para cá, a procura por cursos vem crescendo muito, sendo a grande maioria de 
policiais que querem um diploma para concurso interno ou que querem trabalhar na segurança 
privada. Além disso, profissionais de outras áreas ligadas direta ou indiretamente com segurança, 
como Recursos Humanos e Segurança de Trabalho, estão procurando o curso. O profissional que 
trabalha em segurança não tem mais a imagem de truculento", explica.  
 
Luziane Santos, gerente de Recursos Humanos (RH) da Viglex, empresa que terceiriza mão-de-
obra para shoppings, empresas e condomínios, afirma que grande parte dos gerentes da empresa 
é formada em administração de empresas, mas buscaram cursos para se aperfeiçoar na área. 
Para ela, a principal característica que um profissional de área precisa ter é saber lidar com 
pessoas.  
 
"Ele tem que lidar com pessoas o tempo todo, seja com as diversas áreas da empresa, seja com o 
cliente. É preciso ter jogo de cintura. Além disso, a área requer um profissional proativo e 
dinâmico", revela. 
 
Pela a situação de insegurança instalada no País, o mercado de trabalho para estes profissionais é 
amplo e tem grande capacidade de crescimento, lembra Carlos Caruso, coordenador do MBA de 
Segurança Empresarial do Instituto Aleixo. "O mercado está em expansão, mas é exigente. Quem 
tiver melhor preparo educacional vai ter vantagem competitiva", considera.  
 
Caruso explica que no MBA, por exemplo, o aluno terá aulas de visão estratégica empresarial (que 
inclui disciplinas como empreendedorismo e gestão de pessoas) e visão do conhecimento e 
técnica (que apresenta, entre as disciplinas, consultoria e auditoria e prevenção de perdas 
empresariais). 
 
 



Projetos devem aliar tecnologia e estratégia  
 
"Em um país em que a sociedade é obrigada a buscar formas alternativas de proteção, a idéia é 
que o aluno saia do curso sabendo colocar em prática um projeto integrado de segurança, aliando 
tecnologia a conhecimento estratégico e análise de riscos. Com o conhecimento científico, o aluno 
será capaz de desenvolver um projeto preventivo e não baseado em reações", afirma o professor. 
 
Hélio Ferraz, diretor executivo da Plantech, empresa de tecnologia na área de segurança 
eletrônica da Organização Gelre, trabalha há mais de 10 anos na área. Formado em engenharia 
mecânica, ele trabalha em outro nicho do mercado: a parte de automação e consultoria técnica 
em segurança. Ferraz veio da área de automação. Fez cursos e hoje dá aula de segurança 
empresarial. "O segmento de segurança cresce a taxa de 30% a 40% por ano. É um reflexo do 
aumento da violência". 
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