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Resumo:  
 

As atividades de segurança têm sido foco de atenção das instituições governamentais, 
organizações privadas e da sociedade em geral. Considerada atividade essencial, a 
segurança empresarial assegura o desenvolvimento produtivo na ambiência das 
empresas brasileiras. É desenvolvida pela segurança e saúde no trabalho (SST); 
segurança privada (SP) e segurança à informação (SI). São atividades diferenciadas 
que exercem tarefas integradas, com possibilidades de conflitos a serem 
solucionados. Essas situações constituíram o objeto deste estudo, clarificado pelos 
conceitos de ambiência organizacional, diferenciação, integração e determinantes 
eficientes da solução de conflitos, atividades (SST; SP e SI) da segurança 
empresarial, meios e medidas de proteção, planejados, implementados e avaliados 
com inovação tecnológica. Definida a questão de pesquisa, cuidou-se de avaliar o 
ambiente, compreender as relações, identificar e analisar os fundamentos propostos 
no referido questionamento. Assim, realizou-se um estudo exploratório-descritivo, 
quanto aos fins; bibliográfico, documental e quantitativo, quanto aos meios; e, quanto 
ao método e coleta de dados, uma pesquisa de survey interseccional. De uma 
população estimada em 3.000 profissionais de diversas associações, conseguiu-se 
acessar 948 membros de duas delas. Dessa quantidade, encontrou-se uma 
amostragem não probabilística por conveniência de 115 respondentes. Aplicou-se um 
questionário online, obtendo-se 238 acessos, com 109 respostas completas. Utilizou-
se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme orientações do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade FUMEC. Foram analisados os 
resultados da amostra pesquisada que atua na SST, SP e SI, em ambientes de 
incerteza média (Sst), baixa (Sp) e alta (Si), com diferenças médias pouco 
significativas. Nesses ambientes, foram analisadas a diferenciação exigida e a 
diferenciação real, ou funcional. Não se observou variação significativa para os graus 
da diferenciação exigida e real, ou funcional, entre os pares das atividades (SST-SP; 
SP-SI e SST e SI) da segurança empresarial, na ambiência das pequenas e grandes 
empresas. As atividades (SP-SI) são as menos diferenciadas. A integração das 
atividades da segurança empresarial foi analisada através da integração exigida e do 
grau de integração. Na integração exigida, foram observados os graus de 
coordenação dos gestores e de influência das atividades (SST; SP e SI) da segurança 
empresarial. Observou-se que houve relação inversa entre a quantidade da 
diferenciação e a qualidade da integração das atividades da segurança empresarial. 
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Verificou-se, também, que os gestores das atividades de segurança empresarial 
utilizam-se da posição intermédia dos integradores, caracterizada pelos quatro 
atributos da diferenciação e do grau de influência hierárquico e funcional. Além disso, 
dentre os modos de solucionar os conflitos, prevaleceram o confronto, a imposição e o 
apaziguamento. Afinal, a amostra de gestores das atividades (SST, SP e SI) da 
segurança empresarial indicou que realiza tarefas diferenciadas, em virtude das 
especificidades técnico-funcionais, que se devem integrar, visando à unidade 
organizacional, a despeito dos desafios para a solução de conflitos. Assim, a 
coordenação dos gestores é de fundamental importância, para ampliar a qualidade da 
integração, reduzir a quantidade de diferenciação e adotar posição adequada de 
influência para solucionar os conflitos emergentes. 
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