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Com os treinamentos atuais que o agente 
de operação recebe, ele estaria 

preparado para tomar a atitude correta? 

Limitações do treinamento1



Problema evidenciado 1

Não existe um 
acompanhamento 

individual (histórico) de 
desempenho para cada 

profissional

“Cenário irreal” 
treinamento prático de tiro 

é insuficiente para 
preparar o agente para o 

dia-a-dia



Como treinar todo o efetivo 
continuamente e em todas as bases de 

forma eficiente e com custo baixo?

Grande volume de pessoas2



Problema evidenciado 2

• Muitos profissionais para treinar 

em diversas bases.

• Dificuldade de manter 

um padrão de 

treinamento igual em 

todas as bases. 

• Investimentos financeiros dificultam a 

realização regularmente de 

treinamentos práticos.



A rotina é o pior inimigo do agente de 
segurança !

Erros de atitude e postura3



Problema evidenciado 3



Reflexão... 





Proposta de valor

Baixar custos do treinamento com arma de fogo

Promover a integração dos profissionais de todas as bases 

de operação em diversos locais

Medir o desempenho dos seus profissionais e acompanhar a 

evolução por treinamento realizado

Aumentar a frequência dos treinamentos para estimular 

memória motora

Aplicar o método do uso progressivo da força



Uso progressivo da força
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Modelo de aprendizado



Como aplicar na prática?



Uso da simulação

�Simulador é um equipamento 
que, em treinamento, reproduz 
as características essenciais 
de uma missão e possibilita a 
operação humana direta.



Nível de imersão

� Fazer parte do  ambiente.

Exemplo: São as “parafernálias” (hardware e software) 
que a pessoa utiliza para promover um sentimento de 
que esta dentro da situação.



Nível de interação

� Modificação instantânea do ambiente virtual 
mediante ação do usuário. 

Exemplo: O usuário utiliza os seus sentidos e deixa de 
ser apenas um receptor passivo.



Nível de envolvimento

� Grau de concentração do usuário.

Exemplo: Usuário assistindo um filme, lendo um livro, 
jogando xadrez, etc.



Nível de comprometimento

� Grau de motivação do usuário.

Exemplo: Usuário jogando um vídeo game, participar de 
um “gamefication”, superar níveis e atingir objetivos.



Tipos de simulação



Evolução dos simuladores

Mechanical fire 

simulator (1904)

Mechanical fire 

simulator (2009)



Evolução dos simuladores

British wooden mechanical horse 

simulator (2005)

British wooden mechanical 

horse simulator (1915)



Reflexão...



Treinar habilidades motoras

Trator

Avião Guindaste



Treinar habilidades cognitivas 

Operação
Atendimento

Tratamento 
de fobias



Treinar contingências 



Reflexão...



SIMULAÇÃO VIRTUAL



Repetição

�Possibilidade de ciclos cada vez 
mais curtos de treinamento 
(semanal, quinzenal ou mensal).

�Frequência nos treinamentos 
permite à obtenção de bons 
resultados devido a memória 
motora.

�Treina a reação instintiva não 
somente a mecânica.



Diversidade dos cenários

�Cenários 3D podem retratar 
os ambientes do cotidiano 
dos agentes.

�O mesmo cenário 3D pode 
conter várias atividades 
(situações para treinamento) 
com configurações 
diferentes.

�Permite colocar o agente em 
diversas situações para 
treinar sua reação. 



Padronização e métrica

�Permite padronizar os 
exercícios para todos os 
agentes não importa o local 
que estarão sendo treinados. 

�Ferramenta para auxiliar o 
instrutor a acompanhar o 
progresso do agente.

�É possível capturar os 
resultados dos testes e montar 
relatórios de desempenho.



Simuladores de segurança

Simulador de tiro

Simulador de tiro com 
situações de rotina

Simulador de abordagem 
com situações de rotina



Armamento utilizado

Podem ser utilizados vários tipos de arma
de fogo, basta substituir a munição real
pelos dispositivo laser.



Sistema de recuo

Quando ocorre o disparo a arma “dá” o
“coice” para trás. Específico para algumas
pistolas e fuzil.



Interação por dispositivo laser

Dispositivos e adaptadores 
para permitir o disparo de 
laser.

Laser visível (650nm)

• Permite enxergar onde o 
disparo ocorreu para posterior 
instrução.

• Adequado para iniciantes.
• Pode ser utilizado em 

ambientes relativamente 
claros.

Laser invisível (780nm)

• Mais próximo da realidade.
• Adequado para pessoal 

senior.
• Ambientes de treinamento 

devem ser escuros.    



Interação por voz

Sistema de reconhecimento de voz que permite a interação 

entre o agente e os suspeitos virtuais. 
“Patente requerida”  INPI: 018110015189 - Título: Sistema simulador para treinamento na área de segurança, dotado de dispositivo 

de interação por comando  de voz.

Microfone sem fio



Interação por movimento do corpo

Captura de movimentos transporta os profissionais para uma 

realidade ainda mais próxima do cotidiano
“Patente requerida”  INPI: 018110025449 - Título: Dispositivo de reconhecimento de movimento e identificação corporal utilizado 

em sistema simulador virtual de treinamento na área de segurança.

Sensor de 

movimento



Popularização
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Diminuição de custos

� Custos envolvidos com o treinamento em stand em um 
único dia:

� Aluguel de stand de tiro,
� Horas extras dos agentes, 
� Deslocamento de ida e volta da base (logística), 
� Aluguel de armas, 
� Valor/hora do instrutor credenciado,
� Munição.

� Média de custo por pessoa é de R$480,00.

� Com o simulador o valor é de menos de R$80,00 por pessoa.

Treinar mais de uma vez o mesmo agente e em dias diferentes!



Medir desempenho e eficácia

Curva de desempenho ao longo das atividades de treinamento 
realizadas pelo usuário por modalidade (skill drills, stand virtual, 

cenários 3D)

Acompanhar a periodicidade do treinamento em campo realizada por 
cada usuário

Levantamento de dados quantitativos por período de tempo de 
quantos treinamentos realizados, quantidade de disparos, duração de 

tempo, etc

Gerar um ranking de desempenho de cada usuário ou instrutor por 
modalidade de treinamento (gamefication)





Metodologia de treinamento



Processo de implantação

• IDENTIFICAR as atribuições do instrutor, suas funções e

comportamentos na sala de instrução com o simulador;

• COCONCEITUAR Sobrevivência no trabalho como segurança em geral;

• IDENTIFICAR as qualidades necessárias ao bom desempenho do

trabalho como segurança.

• ADQUIRIR uma visão geral sobre simuladores e introduzir os recursos

de interação.

• DEMONSTRAR as funcionalidades e identificar as skill drills e utilizar o

estande de tiro virtual.

• APLICAR a interação do simulador e identificar as regras de segurança,

conduta e cuidados no porte de arma.

• IDENTIFICAR as armas de fogo utilizadas no seu dia adia, os seus usos

e as suas peculiaridades, além das técnicas de abordagem.

• CONCEITUAR técnica de uso progressivo da força e padronizar o

treinamento.

• PERCEBER a evolução do aluno e comparar resultados e analisar a

percepção individual e da equipe sobre a evolução dos resultados.



Proposta de avaliação das informações

• Geração de curvas de desempenho físico ou de atenção mental ao

longo de um período de atividades de treinamento realizadas pelo

aluno por modalidade (skill drills, stand virtual, cenários 3D);

• Criação de um ranking de desempenho ou de capacidade de cada

aluno ou instrutor por modalidade de treinamento (gamefication);

• Levantamento de dados quantitativos por período de tempo de

quantos treinamentos realizados, quantidade de disparos, duração

de tempo, etc.
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