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HISTÓRICO PROFISSIONAL

Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, no Posto de 1º Tenente de Infantaria, servindo nas

Unidades Operacionais de pronto emprego, 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, em Caçapava

- SP, e posteriormente no Comandante do 11º Pelotão de Policia do Exército em Campinas.

Como última atividade ainda na força, a de Instrutor do Centro de Instrução de Garantia da Lei

e da Ordem, voltado especificamente para as Operações de Conflito Urbano.

Quando no Comando da Policia do Exercito, foi Coordenador de operações de policiamento,

escoltas, controle de distúrbios, controle de trânsito, investigações, cumprimento de mandados

judiciais, bem como da proteção e segurança pessoal de autoridades civis e militares.

Após deixar as Forças Armadas, foi Gerente de Operações em Empresa de Segurança

Privada, na Cidade de Campinas, onde era responsável pela Segurança Patrimonial e Pessoal

de diversos Clientes.

Posteriormente foi Gerente em uma Empresa de prestação de serviços, especificamente para

uma rede de Faculdades, no Estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente é Gestor de

Segurança Empresarial da Robert Bosch, onde é responsável pela Segurança Patrimonial da

maior Unidade da América Latina, tendo o desafio de conter perdas e prevenir fraudes, desvios

de bens e produtos da Unidade, através da implantação, revisão e monitoramento de

processos, ou na busca de novos conceitos de segurança, quer seja através das ações de

Inteligência, ou de Investigações e Sindicâncias frente a cases internos. Responsável também

pela elaboração do Plano de Segurança da Empresa (Plano Diretor), Normas e Procedimentos

da área de Security, suas revisões, bem como da Análise de Risco da Unidade, além de

Coordenar as atividades das Equipes de Segurança Orgânica e Terceirizada.

Diretor da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança (ABSEG), e possuidor da

Certificação de Especialista de Segurança – ASE.

Diretor do Departamento de Segurança CIESP Campinas - SP.





Investigação

• Atualmente, a investigação empresarial tem por

finalidade descobrir a agressão (dano) e o seu autor,

para que seja adotada uma medida administrativa

compatível com o caso.

• Não devemos esquecer que a investigação empresarial

não tem Poder de Polícia, cabe a ela apenas a coleta

de indícios e provas.

• Não podemos deixar de lembrar que a busca de provas

deve ocorrer de forma lícita; caso contrário, a empresa

estará dando ao agressor a oportunidade de sair da

situação de réu para vítima, processando a organização.





Passo-a-Passo

1. Descrição e entendimento da Ocorrência;

2. Lista dos envolvidos, testemunhas, etc;

3. Mapeamento do Dano / Perda financeira / etc;

4. Entrevista com Envolvidos;

5. Descrição e Entendimento do “Modus Operandi”; 

6. Relatório Final.



O Processo de Investigação

No trabalho de coleta de informações, o investigador deve:

1. Se inteirar dos fatos e circunstâncias que porventura já 

tenham sido colhidas, além de conhecer os locais dos

acontecimentos, para estar em condições de se inteirar 

para os interrogatórios;

2. O investigador deverá procurar conhecer, antes do

interrogatório, a personalidade das testemunhas e as

possíveis relações com os envolvidos nos acontecimentos

sob investigação (aqui ele devera trabalhar a Empatia).



O Processo de Investigação

3. Preparar previamente o roteiro do interrogatório. Pois

assim evita que o interrogado venha a conduzir o

processo;

4. Obedecer a ordem cronológica do evento;

5. Quando houver possibilidade de dúvidas ou

controvérsias, deve-se partir do geral para o detalhe;



O Processo de Investigação

6. No trato com as testemunhas, o investigador não deve

esquecer-se de que, geralmente, a urbanidade, a

paciência e a persistência são excelentes auxiliares.

Porém, em certos casos, uma dosagem de energia pode

ser empregada.

7. Devemos partir do princípio de que a maioria das

pessoas possui espírito de colaboração. O problema será

o de fazer com que as testemunhas comecem a falar, o

que, com frequência, depende de quem interroga. Para

tanto, é aconselhável que se promova um clima amistoso.

Só depois de uma conversa preliminar sobre coisas

diversas é que se entra no assunto.



O Processo de Investigação
As informações podem ser obtidas através de:

1. Narração: Podemos considerar o melhor meio, pois

deixamos as testemunhas à vontade e porque as

possibilidades de influenciação de quem interroga são

menores. Como aspecto negativo, temos as possíveis

omissões.

2. Interrogatório: É o mais usado meio para a obtenção de

informações sobre ocorrências delituosas.

3. Misto: Normalmente parte-se da narração e

posteriormente utiliza-se o interrogatório como forma de

sanar as falhas ou defeitos.



Planejamento da Entrevista

Regras Básicas:

1. Definir claramente os objetivos a serem alcançados;

2. Conhecer o entrevistado, procurar saber sobre sua

pessoa e dominar os assuntos de que vai tratar;

3. Privacidade;

4. Ter todos os dados disponíveis à mão ao iniciar a

entrevista;

5. Definir o que se deseja obter do entrevistado;

6. Realizar a entrevista logo após o fato delituoso;

7. Encorajar o entrevistado a falar tudo o que sabe (Riscos

da Mentira);

8. Preparar um roteiro de perguntas.



Técnicas de Entrevista

• É importante que as perguntas sejam curtas, claras e de

fácil compreensão. Devem ser evitadas aquelas que

levem o interrogado a responder SIM ou NÃO.

• O investigador deve preocupar-se não apenas na

linguagem falada dos interrogados, mas também com a

chamada linguagem das emoções.

• Na observação do comportamento das pessoas,

podemos, muitas vezes, perceber se elas estão dizendo

a verdade ou não. É sabido que quem mente emociona-

se mais ou menos intensamente e quem se emociona

exterioriza, por diversos meios, o que está ocorrendo no

íntimo.



Linguagem Corporal



Sinais da Mentira

Não existe método infalível para saber se alguém está

mentindo e, ainda mais importante, porque está mentindo.

Mas temos abaixo dez dicas que o FBI associou a mentira:

1. Tocar a ponta do nariz (na tensão, a sensibilidade da

mucosa nasal aumenta e o nariz coça), a região abaixo

dos olhos ou cobrir parcialmente a boca ao falar (gesto

rápido que pode exprimir conflito entre calar e seguir na

mentira);

2. Fugir da pergunta e evitar o essencial, dando excesso

de detalhes sobre fatos desconectados do ponto central;



Sinais da Mentira

4. Afastar a cabeça ou jogar os ombros para trás como

reação a uma pergunta direta (movimentos defensivos de

quem não quer responder, mas não necessariamente mentir);

5. Fazer gestos incompatíveis com a emoção descrita revela

um esforço mental enorme em não fugir do enredo inventado;

6. Pedir para repetir a pergunta que acabou de ser feita

integral ou parcialmente (sinal de querer ganhar tempo para

elaborar uma falsa história);



Sinais da Mentira
7. Manter os punhos fortemente fechados ou as mãos no

bolso (indica que não se quer dizer algo considerado

valioso);

8. Cruzar e descruzar as pernas ou as balançar em

descontrole (incômodo com a pergunta);

9. Ao perceber que diz frases desconexas ou falsas, as

termina com um sorriso (mesmo as sérias) e encolhe

ligeiramente os ombros (em outra situação, um dos

ombros pode se erguer levemente);

10. Fechar os olhos demoradamente, como se procurasse

uma resposta.



Ainda sobre a Mentira

O primeiro contato...

Quando o organismo entra em estado de
alerta, por nervosismo ou ansiedade, a
temperatura periférica tende a cair, fazendo
com que a mãos e os pés ficam gelados.
Mãos suadas indicam tensão. Além disso,
mãos trêmulas e agitadas também são
indicadores da mentira.



Ainda sobre a Mentira

Na busca pelo convencimento, o mentiroso, dependendo 
do contexto, tende a exagerar, costuma empregar 
negativas ou minimiza algo grave, fazendo frases do tipo:

“Nunca antes na História dessa empresa...”

“Sendo totalmente honesto com você...”

“Por que razão, em nome de Deus, eu mentiria?!”

“Eu não sou um bandido”

“Isso é besteira, não vale nada, estão armando para mim!



Técnica da Confrontação

O investigador apresenta os fatos do caso e diz ao

suspeito que há provas contra ele. Estas provas podem

ser reais ou podem ter sido inventadas. Via de regra, o

investigador afirma categoricamente que a pessoa está

envolvida no crime, O nível de estresse do suspeito

começa a subir, sendo que o interrogador pode começar

a se movimentar pela sala e invadir o espaço pessoal do

suspeito para aumentar sua sensação de desconforto.



Provas

• As provas são os meios pelos quais são mostrados os

elementos relacionados com as ocorrências delituosas

ou normais, propiciando a formação segura de um juízo

de convicção.

• Podemos ainda dizer que a prova é tudo aquilo que

testa a veracidade ou a autenticidade de alguma coisa

ou fato.



Tipos de Provas

Classificação das Provas:

1. Provas Objetivas ou Materiais são aquelas que deixam

vestígios. Materialidade significa o conjunto de elementos

objetivos que caracterizam um crime ou contravenção

penal.

São Provas Objetivas: local de crime, exibições,

apreensões, buscas domiciliares e pessoais e corpo de

delito.



Tipos de Provas

Classificação das Provas:

2. Provas Subjetivas são aquelas que dependem

unicamente do espírito humano, porque as informações

constituem o que se denomina de expressão, e esta é uma

operação mental.

As informações podem ser obtidas através da oitiva de:

vítimas, autores ou suspeitos, testemunhas e informantes.



Tipos de Provas

Classificação das Provas:

3. Provas Complementares são as que vão dar

confirmação às provas objetivas e subjetivas.

São elas:

identificação dactiloscópica, reconstituição, acareação e

vida pregressa.



Meios e Modos

Modus Operandi é o termo latino que significa o método

de operação. É a específica maneira de agir do criminoso,

que torna possível identifica-lo.

Além de buscar levantar o Modus Operandi, é importante

verificar os recursos utilizados para a prática dos crimes e

das maneiras pelas quais foram executados (sanar falhas

posteriormente).

Meios são os recursos empregados para a prática dos

crimes, ou seja, as armas, instrumentos ou qualquer outra

coisa utilizada para alcançar os objetivos criminosos.



Campana

Muitas vezes o investigador terá que permanecer por

horas ou dias observando pessoas, locais, objetos ou

circunstâncias para poder colher informações importantes.

Essa observação se chama campana. A observação

deverá ser contínua, ininterrupta, pois qualquer hiato

poderá comprometê-la ou até inutilizá-la.

Existem dois tipos de Campana:

1. Móvel – É aquela em que o investigador segue a

pessoa ou veículo em seu deslocamento.

2. Fixa – É aquela de um ponto do qual o observador não

se desloca.



Campana

Para uma Campana, deve-se:

-Ter ampla informação sobre o objeto da sua observação;

-Vestir-se ou comportar-se com naturalidade, não

chamando atenção para si;

-Levar consigo dinheiro para possíveis despesas;

-Escolher com antecedência o local para posicionamento;

-Traçar e consolidar o plano de ação para quando existir

mais de um observador;

-Promover um revezamento evitando-se a interrupção da

campana;

-Importância meios de comunicação.



Infiltração

A infiltração consiste na penetração oculta e dissimulada

em locais ou atividades, para desenvolver investigação

velada de pessoas.

Os principais cuidados a serem tomados são:

1. Escolher a pessoa adequada para cada situação;

2. O infiltrado deve assumir um comportamento

perfeitamente normal e compatível com o meio em que

estiver infiltrado;

3. O infiltrado deve ter conhecimento do ambiente a qual

será inserido, no sentido de não levantar suspeitas para si.



Relatório Final

• Buscará sempre a Verdade Real;

• Tem por finalidade dar suporte para a Tomada de

Decisão da Empresa, através da Conclusão do

Relatório;

• Servirá de embasamento / suporte para outros

Processos (Trabalhista, Criminal, Civil, etc).







Alertas Vermelhos relacionados a Pessoas

 Estilo de vida luxuoso sem compatibilidade com a

renda (Dica: Facebook, Instagram, etc);

 Aumento repentino de riqueza (carros luxuosos,

motos, casa de campo, joias, relógios);

 Relutância em tirar férias;

 Recusa de mudança de cargo, responsabilidades e

até promoção;

 Mudança de personalidade, oscilações de humor,

mudança de comportamento



Alertas Vermelhos relacionados à Organização

 Controles e Processos Internos ineficazes;

 Clima organizacional pobre em relação à Valores e a 

Ética;

 Sem “exemplo” que vem de cima;

 Procedimentos de recrutamento deficientes;

 Rotatividade alta ou muito baixa para cargos com 

funções sensíveis.



OBRIGADO!

Rodrigo Villela Dirani

Rodrigo.Dirani@br.bosch.com

Tenentevillela@yahoo.com.br


