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Pelas suas especificidades próprias, um caso particular é o da contratação de
fornecedores de vigilância humana. Pelo tipo de serviço que prestam, especial
atenção deve ser dada a todo o processo de contratação, desde o levantamento das
necessidades, à identificação dos fornecedores existentes, estabelecimento de
critérios de seleção e por fim, seleção dos parceiros mais adequados e confiáveis
para se obterem os resultados pretendidos.

Para além da explanação do quadro geral, expõe e explica de modo cuidadoso
todos os critérios a ter em consideração na contratação e, no final, apresenta uma
metodologia testada e validada para identificar e selecionar a melhor proposta para
as necessidades identificadas.
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Seleção de fornecedores

Este livro é um guia para contratar empresas de vigilância humana. Apresenta e
explica o quadro de variáveis relevantes a ter em consideração na equação da
contratação do fornecedor mais adequado às necessidades do cliente.

Critérios mais relevantes de contratação
com testemunhos e comentários de trinta profissionais
reconhecidos no setor!
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Contratar e gerir fornecedores é uma atividade exigente que consome recursos
às organizações e pode condicionar acentuadamente a sua competitividade, os
seus resultados e, em situações extremas, os seus objetivos estratégicos.
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Prefácio
Quando pensamos em adquirir um bem ou um serviço, ponderamos.
Todos nós o fazemos em maior ou menor medida, na nossa vida pessoal e profissional.
Essa ponderação envolve, em regra, vários fatores, para além do preço.
E quanto mais relevante é o bem ou serviço que tencionamos adquirir, mais complexa se torna a escolha.
Ora, quando a relevância desse bem ou serviço não diz respeito só ao
comprador, mas afeta, de forma necessária (direta ou indiretamente), um
universo mais vasto de pessoas e entidades, então compreende-se que o
adquirente reforce o escrutínio de muito mais fatores para além do preço
pelo qual o bem ou serviço de apresenta no mercado.
É precisamente este o caso da segurança em locais como centros
comerciais de grandes dimensões, portos e aeroportos, o metro, museus e
recintos onde ocorram grandes espetáculos de cariz desportivo ou de
puro entretenimento. Nestes locais, frequentados por um número considerável de pessoas, é evidente que esse universo de pessoas pode ser afetado pela qualidade dos serviços de segurança que sejam proporcionados.
E, por isso, o adquirente desses serviços de segurança, não está a
tratar de um assunto meramente «privado».
Mas, se é assim, por que razão é que o critério «preço» é preponderante (quando não é mesmo dominante) no processo decisório que conduz à maioria das aquisições de serviços de segurança?
Aquilo que se verifica é que, apesar de a proteção de pessoas e bens e
a prevenção da prática de crimes constituírem valores que a comunidade
tem por muito relevantes, os aspetos relacionados com a qualidade dos

serviços vocacionados para assegurar aqueles mesmos valores são, amiúde,
subvalorizados.
A obra que prefaciamos parte do pressuposto de que, no processo de
aquisição de um serviço de vigilância humana (serviço típico da atividade
de segurança privada), o critério «preço» coexiste com outros, numa teia
complexa e variável.
A estrutura de custos que compõem – juntamente com o lucro – o
preço; a evidência dos encargos com prestações de cariz legalmente obrigatório; a importância de fatores tais como a certificação ou da localização geográfica da empresa prestadora do serviço, da experiência profissional (designadamente mas não só ao nível de cargos de supervisão) e
da formação do pessoal de segurança; os desafios colocados pelas mais
recentes alterações legislativas; a crescente importância do turismo na
economia e a sua relação com a perceção generalizada de que Portugal é
«um país seguro» são alguns dos temas comentados por vários profissionais prestadores ou adquirentes dos serviços de segurança.
Adotando uma visão pragmática, os autores procuram fazer ressurgir
a complexidade do processo de escolha de fornecedores de serviços de
segurança privada, evidenciando, de forma objetiva,1 que variáveis estão,
de facto, em jogo e o que podem constituir boas práticas não só de eleição, como também de ordenação desses mesmos critérios.
Na obra refere-se que «as empresas vendedoras têm total autonomia
na forma de calcular e apresentar o preço de venda dos produtos ou
serviços que comercializam, mas espera-se que respeitem e cumpram as
obrigações legais bem como os princípios éticos e morais.»
O respeito pelo quadro legal aplicável à atividade de segurança privada não é uma preocupação exclusiva da empresa de segurança privada.
Como é evidente, uma instituição pode ver afetada a sua credibilidade se
tiver ao seu serviço prestadores que incumprem.
Mas há mais: a lei aplicável à atividade de segurança privada sofreu,
recentemente, alterações relevantes, introduzidas pela Lei 46/2019 de 8
de julho, algumas das quais contendem, precisamente, com os efeitos do

(1)

Nomeadamente, mediante um estudo que foi elaborado no último trimestre de 2016.

incumprimento por parte de empresas prestadoras de serviços de segurança.
Assim, o adquirente pode, em certa medida, responder independentemente de culpa por infrações cometidas pelas empresas de segurança
privada ao seu serviço (Artigo 60.º-B das Lei n.º 34/2013 de 16/5, na
redação dada pela Lei n.º 46/2019 de 8/7).
Crê-se que este aspeto ocasionará uma mudança na hierarquização
dos critérios de aquisição dos serviços de segurança, de tal forma que o
«preço» deixe de eclipsar aspetos como o «prestígio no mercado»,
«liquidez geral» ou «o total de encargos» tidos com prestações de índole
fiscal.
Prestadores e adquirentes de serviços de segurança têm em comum
com a generalidade da população a circunstância de todos serem, direta
ou indiretamente, destinatários de serviços de segurança privada. Ou não
estivesse esta atividade presente em milhares de locais frequentados, diariamente, por milhares de pessoas.
Ou seja, a segurança é um bem de todos e deve, como tal, ser preservado. O desafio está em reconhecê-lo e agir em conformidade.
Bárbara Marinho e Pinto
Secretária-geral da Associação de Empresas de Segurança

Introdução

Diz-nos o bom senso e as boas práticas empresariais que num processo de compra se opte pela melhor solução, que muitas vezes é abordada pela relação entre a qualidade e o preço.
Perante esta possibilidade de se recorrer, com vantagens, à metodologia da relação entre a qualidade e o preço, somos desde logo confrontados com uma decisão prévia: que ponderação ou percentagem atribuir a
cada atributo, ou seja, qual o peso relativo do preço e da qualidade?
Respondida e ultrapassada esta fase inicial, no âmbito da segurança
privada – vertente da vigilância humana – objeto deste livro, bem como
em muitos outros produtos ou serviços, a próxima e árdua questão será a
de procurar definir o que é a qualidade nos serviços de vigilância humana
e como esta se pode mensurar.
A resposta a esta questão não é fácil e não existirá apenas um caminho
único e universal, mais acertado ou adequado do que todos os outros.
Neste sentido, quando decidimos trabalhar esta problemática da seleção de prestadores de serviços de vigilância humana, assumimos desde
logo que não iríamos apresentar um critério «qualidade». Iríamos sim,
tal como veio a suceder, apresentar e caraterizar um conjunto bastante
alargado de critérios, que conjugados entre si através de diferentes configurações possam vir a constituir-se como a «qualidade» de acordo com
as necessidades e as caraterísticas específicas daqueles que pretendem
adquirir estes serviços.
Para determinados indivíduos a qualidade poderá resultar da combinação de critérios como a experiência do supervisor, a idade da empresa
e o volume de negócios, enquanto para outros indivíduos em situação
diferente, a dita qualidade no serviço de vigilância humana poderá ser
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