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1. RESUMO 

 

O trabalho economizou milhões de Reais para o Estado. Ele consistiu em 

realizar a prevenção de acidentes automobilísticos nos períodos de férias e 

feriados prolongados, e também a prevenção contra trotes feitos para a central de 

atendimento ao número de emergência dos bombeiros “193”, no âmbito do 

Estado de Minas Gerais, através da comunicação de massa, sem quaisquer 

custos diretos, unindo a capacidade do servidor em gerar um conteúdo de 

qualidade e a disposição dos meios de comunicação em ceder os espaços 

necessários à veiculação das peças de prevenção. Utilizando-se de técnicas de 

comunicação, especificamente no que se refere à roteirização, criação, animação 

gráfica, dublagem e edição de vídeos preventivos, o servidor conseguiu levar um 

material de qualidade (vídeos preventivos) até os meios de comunicação, 

abrindo assim um espaço para a exibição dessas peças para o grande público, 

tanto em canais abertos e fechados de televisão quanto em salas de cinema e em 

eventos musicais e profissionais diversos, como shows, feiras de negócios, entre 

outros. Todo o trabalho foi possível apenas com o conhecimento técnico e 

recursos materiais pessoais do servidor, que se empenhou em encontrar uma 

solução para cumprir a missão constitucional do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais, no que se refere ao item “prevenção”, previsto no Art. 142 da 

Constituição Estadual.  A solução conseguiu superar seus obstáculos, os altos 

custos para a contratação de espaços publicitários, necessários a qualquer 

entidade, seja ela civil ou privada, que precisa levar o conhecimento sobre seu 

“produto ou serviço” até o seu “público-alvo”. A criação individual do servidor 



foi veiculada em canais que possuem alcance de massa, ou seja, no caso do 

Corpo de Bombeiros, são capazes de levar a mensagem da prevenção até os 

milhões de cidadãos mineiros, nossos “clientes”, a razão se ser da Instituição.   

 

 

RELATO DO TRABALHO/PROJETO 

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

 

O trabalho foi concebido diante da dificuldade em se cumprir a missão 

constitucional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em levar 

mensagens de prevenção até os cidadãos mineiros. Nossa missão é descrita da 

seguinte forma: 

Missão Constitucional 

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

§ 5º - ... , aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em 

lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

 

Art. 142 Constituição Estadual 

II - ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de 

defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e 



salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de 

seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; 

 

Uma vez que os recursos disponíveis junto à secretaria de Comunicação do 

Governo do Estado não permitem a contratação de produção de peças 

preventivas e de espaços publicitários para a divulgação da prevenção, o que 

custaria milhões de Reais ao longo de cada ano, o servidor, capaz de produzir de 

forma independente um material de qualidade para sua Corporação, procurou 

oferece-lo aos diversos canais visuais de comunicação, detentores de maior 

audiência por parte dos cidadãos mineiros. Estes canais poderiam ceder espaços 

de “Utilidade Pública”, desde que não tivessem custos na produção, apenas 

fazendo a veiculação dos mesmos. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais já havia feito, desde sua 

desvinculação da Polícia Militar de Minas Gerais, em anos anteriores, uma 

campanha a respeito de suas atividades. A campanha anterior foi realizada junto 

à Secretaria de Comunicação do Estado, justamente por ocasião da 

desvinculação, para que a população pudesse saber mais a respeito deste órgão 

tão essencial à vida dos cidadãos de qualquer cidade. A campanha teve um custo 

alto de produção, em torno de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), além dos 

espaços pagos para sua veiculação, que também custaram ao Estado em torno de 

R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Estes valores foram suficientes para a 

exibição da campanha por um período pouco superior a um Mês, o que pode ser 

considerado pouco, quando se tem o objetivo de mobilizar a sociedade em torno 

de temas relacionados à sua segurança. Após esse período a campanha ficou sem 



ser exibida por muito tempo. Após a chegada deste servidor responsável pelo 

trabalho aqui descrito à assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, e 

após verificar a existência do material, este tentou pleitear junto a alguns canais 

de televisão um espaço para a divulgação da campanha, de forma gratuita. Após 

conseguir alguns espaços, foi verificado que o direito de imagem cedido pelos 

atores presentes na campanha já produzida pelo Estado já havia se encerrado. 

Foi tentada uma autorização junto aos atores, que se manifestaram no sentido de 

receber novamente, em troca da autorização por um novo período. Como o 

Corpo de Bombeiros não possui previsão orçamentária para esse tipo de serviço, 

novamente foi procurada a Secretaria de Comunicação do Estado, que, por sua 

vez, não pode apoiar a Corporação. Diante dos fatos, tínhamos um material em 

mãos que não podia ser utilizado. Não poderíamos renovar os direitos para sua 

utilização e também não podíamos produzir um novo material, o que significaria 

ter que conseguir novos recursos. 

 

Por algum tempo, a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros 

procurou de várias formas levar a mensagem de prevenção até a população. 

Muitos espaços para entrevistas e orientações foram conseguidos, mas quase 

nenhum com a audiência necessária. E este é um fator relevante a ser analisado, 

pois a Corporação atente a todo o Estado, e por isso deve pautar suas ações de 

prevenção de maneira a atingir o Estado como um todo, se fazer distinção entre 

uma região ou outra. Os cidadãos têm os mesmos direitos e o Corpo de 

Bombeiros deve ser um defensor destes direitos.    



Ao Estudar a Comunicação em função da prevenção, observamos que existe por 

parte da sociedade uma grande demanda por informações úteis. 

Sabemos que a comunicação é essencial para a convivência do ser humano, 

podemos dizer que uma comunicação de qualidade pode servir além dos 

contatos básicos entre uma pessoa e outra, melhorando em muito os resultados, 

desde uma pequena empresa até grandes Instituições como o CBMMG. 

Independente do gosto pessoal de cada um, todos nós conhecemos o que está 

sendo exibido. Isto acontece porque já vimos isso antes, em pequena ou grande 

quantidade. Neste caso, são as marcas dos canais de TV, que são exibidas 

diariamente durante a programação de cada um deles. Para que o expectador 

olhe para cada uma delas e saiba até mesmo dizer o que cada uma costuma 

transmitir, temos a certeza de que houve um grande investimento em 

comunicação, ou seja, foi preciso que este mesmo expectador recebesse esta 

informação várias vezes e então pudesse reconhecê-la ao ver simplesmente a 

marca do canal ou do produto ou serviço que está sendo exibido. Tudo isso 

funciona para estes produtos e por isso serve também à atividade de prevenção. 

Um expectador de televisão, que assiste à TV com frequência, provavelmente é 

capaz de conseguir identificar quase todas as imagens ali exibidas e, a partir de 

então, fornecer informações sobre cada uma delas. Quando a última imagem 

vista é de uma marca que não existe, ele não pode fornecer qualquer informação 

a partir dela, mas se ela for bem divulgada, será tão conhecida como 

informações superexpostas, como “Rede Globo”, “Bombeiros”, “Skol” e etc. 

Basta que se faça a divulgação necessária e todos reconhecerão a informação. 



Assim concluímos que uma informação divulgada com qualidade e na medida 

certa pode alcançar os resultados esperados, caso contrário, todo o trabalho ou 

ação que ela representa, e que já foram realizados anteriormente, jamais serão 

reconhecidos. 

Esta é a essência da comunicação, a de levar a informação até alguém, até um 

grupo de pessoas ou até mesmo a todas as pessoas. 

 Surge então um questionamento. Como fazer com que as pessoas aceitem uma 

ideia e a sigam? 

Queremos saber como influenciar as pessoas.  

Os estudos comprovam que pelo menos 5 % das pessoas que recebem uma 

mensagem tem uma tendência a segui-la, independente de sua utilidade ou não. 

Este fato está relacionado ao comportamento do ser humano, e deve ser levado 

em consideração quando vamos planejar uma mensagem que será distribuída. O 

percentual de aceitação irá aumentando de acordo com a real necessidade e 

utilidade daquilo que for oferecido.  

Um bom exemplo disso são os refrigerantes e as diversas marcas de cerveja. 

Apesar de não serem itens indispensáveis na alimentação do ser humano, eles 

representam a maior parte dos líquidos que são comercializados.  

A resposta então é obvia. Isso ocorre porque estes produtos são oferecidos 

diariamente por comerciais muito bem elaborados, que fazem uma relação muito 

interessante entre seu produto e a felicidade, a satisfação de quem o compra. 

Sempre com belas imagens, modelos, e atividades agradáveis, somos atingidos 

por estas mensagens e acabamos sendo influenciados por ela. Se tivermos que 

escolher entre um produto ou outro, a maioria de nós vai optar por aquele que já 



é conhecido e que traz toda aquela informação anterior, que vem com a 

propaganda.  

Podemos dizer então que uma mensagem constante pode nos ajudar a influenciar 

pessoas e alcançar nosso objetivo. 

Sabendo que isto funciona, podemos utilizar diversos meios para levar nossa 

mensagem até as pessoas. No caso dos incêndios, foi criada uma legislação de 

prevenção, que é divulgada de maneira constante e tem que ser seguida por que 

pretende construir edificações. O resultado disso foi que os incêndios “com 

fogo” diminuíram, mesmo com um aumento cada vez maior do número de 

construções. Aumentaram os incêndios “sem fogo”, com o grande número de 

atendimentos do setor de prevenção. 

Se em 1950 tínhamos um crescimento no número dos incêndios, faltavam 

informações para a população, os construtores trabalhavam sem um critério 

único, agora já podemos dizer que ocorre uma diminuição neste índice. 

Naturalmente ocorrerão incêndios, mas em menor quantidade. Além disso, é 

muito melhor cuidar dele antes que aconteça, para que não haja perdas, nem 

materiais, nem das vidas das pessoas. 

Assim, podemos concluir que o uso da atividade marketing é vital para o 

cumprimento da missão constitucional do CBMMG, principalmente no que se 

refere á prevenção. Desenvolvendo atividades de marketing podemos alcançar 

mais pessoas, despertar seu interesse pela atividade e assim conquistar novos 

clientes. No caso do CBMMG, isso significa fazer uma prevenção de qualidade 

e preparar o cidadão para utilizar o nosso serviço, quando isso for necessário. 



Um outro fator que contribui para que as atividades de marketing, publicidade e 

propaganda funcionem ainda melhor é a criação de uma “identidade visual”.  

Quando conseguirmos fazer com que as pessoas vejam uma marca, suas cores 

ou símbolos, e identifique ali todas as informações sobre o que ela representa, 

teremos alcançado o objetivo de uma identidade visual a favor da prevenção. 

 

A imprensa, com seus canais de comunicação, está presente no dia a dia de 

todos nós, seja na TV no rádio, mídia escrita, internet, entre outros. Assim como 

já foi abordado, se a propaganda exerce persuasão nas pessoas, isso é feito 

através dos canais que, na maioria dos casos, são a própria imprensa.  

 

E o público, por sua vez, possui o hábito de acompanhar alguns destes canais de 

imprensa. Em sua missão de informar, a imprensa procura o CBMMG 

diariamente, pois muitos acontecimentos de destaque estão ligados ao trabalho 

dos bombeiros. Um grande acidente, um grande incêndio, uma grande tragédia, 

todos estes fatos ganham repercussão e por isso são explorados pelos noticiários. 

Se ocorre a repercussão, o canal irá querer divulgar ainda mais o assunto e assim 

a Corporação pode oferecer o material de prevenção. 

É comum encontrarmos dificuldades para lidar com a imprensa, pois são muitos 

canais, querendo a mesma informação, e muitas vezes não estamos preparados 

para atendê-los e prestar informações. Mas é essencial que tenhamos uma 

estrutura preparada para atender à imprensa, pois, se ela precisa de informações 

para divulgar, é nossa missão fazer prevenção. Se oferecemos informação para a 

imprensa, consequentemente estamos oferecendo informação à população.  



Quando a imprensa divulga um acidente que ocorreu na BR-381, por exemplo, 

todas aquelas pessoas que conhecem o local ou que, por algum motivo, passarão 

por lá, ao assistirem ou ouvirem esta mensagem, terão a sua percepção 

aumentada, o mesmo que ocorre quando elas assistem a uma propaganda. Por 

isso, cada contato com a imprensa deve ser tratado como um canal entre o 

CBMMG e a População. Se oferecermos uma informação de qualidade, teremos 

uma divulgação de qualidade. 

É aí que entra o trabalho de assessoria de comunicação, que deve atender bem à 

imprensa e utiliza-la a seu favor, tanto em momentos favoráveis quanto em 

momentos desfavoráveis.  

Não devemos jamais desprezar um canal, caso ele seja de menor audiência, pois 

o caminho que uma notícia percorre até tomar maiores proporções nunca segue 

uma regra, e muitas vezes o tema é levantado por um canal pequeno. Por outro 

lado, um grande canal pode fazer com que todos os outros sigam a sua tendência 

quando divulga uma informação e ela ganha repercussão.     

Dentro do CBMMG, temos, por analogia, nossos canais internos, que servem 

para divulgar a prevenção também através dos próprios militares. São meios 

pelos quais enviamos informações e o público interno toma conhecimento. Cada 

meio de comunicação interna tem um alcance diferente, um público diferente. 

Quando conhecemos este público, nosso planejamento ganha qualidade e pode 

trazer melhores resultados, sempre com o objetivo de reduzir os custos e fazer 

com que a mensagem chegue até o alvo desejado.  

Assim, devemos nos preparar para atender aos canais de comunicação, a 

imprensa, e assim poder contar com ela, preparando os assessores de 



comunicação, criando material de qualidade, mantendo um contato rotineiro 

com os órgãos de comunicação, para que tenhamos este espaço sempre à nossa 

disposição, para repassarmos informações preventivas.  

Finalizando este item, ainda podemos nos aproveitar do fato de que a Instituição 

Corpo de Bombeiros possui um altíssimo índice de aceitação junto à 

comunidade mineira e também brasileira, permanecendo por mais de 10 anos no 

primeiro lugar das pesquisas que medem o nível de confiança da população com 

relação aos profissionais que atuam nos diversos seguimentos da sociedade. A 

pesquisa é realizada em todo o Brasil, por alguns institutos. Seus resultados são 

normalmente divulgados pelos jornais diários e em publicações como a revista 

“Seleções do Reader’s Digest”. Temos que usar isso em favor da população e 

introduzir as mensagens preventivas, pois sabemos que o expectador irá confiar 

nelas, e consequentemente terá maior chance de segui-las e assim evitar 

acidentes. 

  

 

3. DESCRIÇÃO DO TRABALHO/PROJETO 

 

O Trabalho consistiu na produção de dois vídeos preventivos, feitos apenas com 

a técnica e recursos pessoais do servidor. Cada vídeo possui duração de trinta 

segundos. Foi utilizada a técnica de animação gráfica, por oferecer baixa 

rejeição ao grande público e, principalmente, por não vincular diretos de 

imagem a quaisquer pessoas envolvidas, e que vincularia o uso de suas imagens 



permitidos por um período limitado de tempo, ou seja, após esse período, ainda 

que existissem os espaços gratuitos, os vídeos não poderiam ser exibidos, sob 

pena de ter que indenizar os atores. 

O Processo de animação utilizou softwares diferentes para a criação das cenas. 

As animações foram obtidas através de do Software “The Movies”, da empresa 

Actvision e também Lion Head Studios. A edição utilizou os softwares 

“Pinnacle Stúdio”, da empresa Pinnacle, e também o “Windows Movie Maker”, 

da Empresa Microsoft.  

Os dois temas utilizados foram escolhidos com base em números. No caso da 

prevenção de acidentes, temos a principal causa de mortes entre o público 

jovem, com idades entre 15 e 35 anos. Em minas Gerais, o número de mortes 

por ano, relacionados aos acidentes de trânsito, principalmente nas Estradas, é 

muito grande. Mais de 5 mil pessoas morrem anualmente. O Corpo de 

Bombeiros atende a várias ocorrências que poderiam ser evitadas, através da 

prevenção. O Outro tema foi relacionado aos “trotes”, brincadeiras ao telefone 

que ocupam a rede de atendimento à população e que impedem que pessoas 

realmente necessitadas tenham acesso aos serviços do Corpo de Bombeiros. EM 

Minas Gerais, 60% das ligações são trotes. A cada 2 milhões de ligações, 1 

milhão e duzentas mil são trotes. Este número também pode ser reduzido com 

prevenção. 

 

Dessa forma, o servidor procurou desenvolver vídeos que levassem até o 

expectador o alerta para os riscos de acidentes em viagens, nas estradas, e 

também com relação à prevenção dos “Trotes”. 



A dramatização das cenas, associada à trilha sonora, ajudam a fixar a mensagem 

e por isso foram criadas cenas de acidentes, das dicas a serem seguidas, sempre 

confrontando o correto e o incorreto. A utilização da animação deixa as imagens 

menos agressivas, com menor rejeição, sem, contudo, perder a seriedade do 

tema, que é tão importante. 

A produção começou com a arte dos vídeos, os testes de cenas, sons, trilhas 

sonoras e números. O trabalho total teve duração em torno de 100 horas.  

 

Foram inseridas neste texto algumas telas dos vídeos, bem como os textos que 

contém as suas narrativas podem ser verificadas nos anexos I e II deste texto. O 

Objetivo destes anexos é oferecer elementos visuais complementares à comissão 

avaliadora, pois, neste caso, todo o fundamento do trabalho é, justamente, 

alcançar melhores resultados, economia para o Estado, através de elementos 

visuais.  

 

3.1 OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS VISADOS 

Os objetivos do trabalho foram de conseguir produzir e veicular mensagens 

preventivas para o grande público em Minas Gerais, sem qualquer custo para o 

Estado. Os resultados alcançados superaram as expectativas do servidor, pois 

sua iniciativa abriu a oportunidade, em uma oportunidade posterior, de o Estado 

apenas produzir pelas de prevenção (menor custo), e poder contar com o apoio 

dos canais de comunicação para, de forma integrada, apoiarem a Corporação, 

através da seção de “espaços de utilidade pública”, demonstrando que o Estado, 



através de seus servidores, é capaz de mobilizar os setores privados, e assim 

oferecer melhor qualidade de vida à população, neste caso, através da prevenção. 

3.2 PÚBLICO-ALVO DO TRABALHO/PROJETO 

O Público-Alvo direto são os cidadão mineiros, que são a razão de ser do Corpo 

de Bombeiros, são pessoas que, com o dia a dia e a rotina, deixam diminuir sua 

percepção quanto aos riscos de acidentes existentes à sua volta, durante todo o 

seu dia, e que são responsáveis pela maioria dos casos atendidos pelo Corpo de 

Bombeiros. Além destes, o público indireto são os demais cidadãos brasileiros 

ou de outros países que transitam por Minas Gerais e são também atingidos 

pelos resultados positivos da prevenção feita em grande escala. Após a 

veiculação dos vídeos, a Corporação recebeu retornos positivos por parte da 

sociedade com relação às mensagens, e ao longo dos últimos anos foi possível 

constatar uma diminuição do número de acidentes relacionados aos temas 

abordados. Apesar de a diminuição ser relativamente pequena, entre 5 e 10%, de 

acordo com as regiões do Estado. È possível afirmar que o conteúdo das 

mensagens colabora para o não crescimento dos casos de acidentes, e tudo isso 

com um custo mínimo. 

3.3 CONCEPÇÃO E TRABALHO/PROJETO EM EQUIPE 

A ideia surgiu através da experiência do servidor, obtida ao longo dos anos, 

trabalhando no setor de comunicação do Corpo de Bombeiros (O nome é 

omitido, conforme prevê o edital deste concurso). Detentor de conhecimento 

obtido através de suas iniciativas pessoais, como cursos de qualificação diversos 

na área de comunicação, como animação gráfica, edição, dublagem, entre 



outros, além de pós-graduação da área, o servidor percebeu que teria de 

encontrar uma solução para cumprir sua missão constitucional, mesmo sabendo 

que os recursos do Estado eram limitados para esta atividade. No intuito de criar 

algo que fosse econômico e ao mesmo tempo atendesse às necessidades do 

serviço, ele optou por desenvolver e produzir sozinho os vídeos de prevenção, 

que possibilitaram ao Estado oferecer uma informação de qualidade à sociedade, 

sem qualquer custo. 

  

3.4 AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação se deu através das seguintes atividades: 

  Estudo para verificação de temas relevantes à prevenção de acidentes; 

  Pesquisa interna sobre dificuldades das pessoas atendidas; 

  Estudo a respeito da linguagem a ser utilizada, a fim de se obter a, 

melhor relação possível entre “Custo”, “Baixa rejeição”, “Aceitação do 

público interno”, “nível compatível com os canais de comunicação”; 

  Produção dos vídeos, com a roteirização, modelagem 3D, animação, 

dublagem e edição final do material; 

  Aprovação do Comando da Corporação; 

  Veiculação junto aos canais que cederam o espaço (Canais abertos e 

fechados de TV, salas de cinema e eventos em todo o Estado).  

 

4. RECURSOS UTILIZADOS 

4.1 DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, 

MATERIAIS, TECNOLÓGICOS 



Os recursos humanos de restringem ao servidor que idealizou e produziu todo o 

material. Os gastos diretos foram mínimos, além do material pessoal do 

servidor, como computadores e demais equipamentos necessários à produção 

dos vídeos, podem ser dimensionados de forma relevante apenas pelo tempo 

disponível do servidor durante a produção dos vídeos, através do número de 

horas multiplicado pelo valor da hora trabalhada do mesmo. Levando-se em 

conta que o servidor ganha em média R$ 30,00 Reais por hora, e que os vídeos 

foram produzidos em torno de 100 horas de trabalho, é possível afirmar que a 

produção tenha custado em torno de R$ 3.000,00 (Três mil Reais). 

Por ter sido uma produção do próprio servidor, os custos pessoais são mínimos, 

próximos de zero. Naturalmente, isto só foi possível em virtude de o servidor 

possuir conhecimentos e experiência prévia, que foram integralmente cedidos à 

Corporação, sem qualquer tipo de cobrança ou recompensa específica. Trata-se 

de uma atividade proativa, em que o servidor buscou superar as dificuldades 

existentes em seu trabalho para ver funcionando o objetivo maior da 

Corporação. 

Para demostrar como a experiência foi vantajosa para o Estado, um material do 

mesmo nível, feito em animação, cujo custo da hora de produção é avaliado em 

R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para níveis simples, através de uma 

produtora privada, sairia, na melhor das hipóteses, por R$ 15.000,00 (Quinze 

mil Reais). Estes cálculos são baseados nos preços mínimos encontrados no 

mercado, o que significa que os valores reais poderiam chegar a 3 ou 4 vezes 

mais, e dependendo do tipo de tecnologia empregada, chegar a preços 10 a 15 

vezes maiores, tudo isso de acordo com a necessidade do contratante. Desta 



forma, apenas na produção do Material, o Estado deixou de gastar R$ 12.000,00 

(Doze Mil Reais). O custo maior, que seria o da veiculação em todos os canais 

que cederam espaço, e que proporcionaram números superiores a 100.000.000 

(Cem Milhões) de visualizações, custaria alguns milhões de Reais, ao longo do 

período em que foram exibidos. Além de toda a economia financeira alcançada, 

o Estado, através da iniciativa de seu servidor, conseguiu integrar suas ações a 

grupos privados, que colaboraram com o Corpo de Bombeiros e exerceram sua 

cidadania, ao ajudar no envio de mensagens preventivas à população, sem custo. 

Este sim foi o resultado mais difícil de se alcançar, e que faz a diferença entre 

uma sociedade comprometida ou não. No caso de Minas Gerais, percebemos que 

o comprometimento da sociedade com a missão constitucional do Corpo de 

Bombeiros é grande, e que podemos contar com o apoio de todos para prevenir 

acidentes e evitar desastres. 

  

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

5.1 MECANISMOS E MÉTODOS DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E INDICADORES 

UTILIZADOS 

 

Os indicadores relacionados à continuidade do trabalho são as 

estatísticas dos tipos mais relevantes de acidentes. Através destes 

números, daremos mais atenção à continuidade de informações sobre 



o tema, de maneira à sempre elevar a percepção da sociedade quando 

aos riscos relacionados àquela realidade.  

 

5.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS    

CONCRETAMENTE MENSURADOS 

Com a produção de um material de qualidade, capaz de ser veiculado nos 

meios de comunicação, muitos destes canais aceitaram colaborar, cedendo 

espaço para exibição. Assim, os altos custos para exibição de material de 

utilidade pública foram minimizados. É interessante observar que a cessão 

destes espaços não é algo conquistado, garantido, mas o bom relacionamento 

institucional, aliado à participação social dos grupos privados, continuará 

contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos mineiros. Como já foi 

descrito anteriormente, no caso dos temas dos vídeos I e II, foi observada 

queda percentual entre 5 e 10% de incidência, dependendo da região, o que 

pode ser apresentado como positivo. 

Com a veiculação destas mensagens, o Estado conseguiu um espaço com 

valor mensurado em milhões de Reais, e que dificilmente teria prioridade em 

relação às demandas mais urgentes para a sociedade, como o próprio 

atendimento Operacional dos bombeiros, que não pode faltar.  

A principal contribuição desta experiência foi a de quebrar o paradigma de 

que só seria possível alcançar a maior parte da população utilizando uma 

grande soma de recursos, demonstrando que os valores individuais das 

instituições Estaduais podem e devem ser explorados, pois tem muito a 

contribuir para a população. 



 

6 LIÇÕES APRENDIDAS 

As principais lições aprendidas foram as seguintes: 

  Uma instituição deve constantemente buscar por soluções práticas, 

objetivas, legais e rentáveis, no sentido de nunca deixar de focar em 

seu bem maior, que é o seu cliente, em nosso caso, o cidadão. 

  A busca constante por talentos é o que faz de uma instituição estar a 

frente, das demais, pois ao colocar pessoas capacitadas à sua 

disposição, terá dado um grande passo para a solução de deus 

problemas diários e para a realização de seus trabalhos. 

  A integração entre Órgãos Estaduais, e principalmente entre Órgãos 

Estaduais , Setor Privado  Sociedade, podem fazer a diferença entre 

uma sociedade sustentável e uma sociedade fracassada. 

  Existem muitas barreiras criadas entre diferentes órgãos, que são 

fruto da distancia física entre eles. Ao se iniciar o diálogo, 

percebemos que muitos setores tem o objetivo de ajudar as pessoas e 

por isso podem facilmente se associar à nossa filosofia de prevenção, 

contribuindo em muito para a prestação de um serviço de qualidade.  

6.1 SOLUÇÕES ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS 

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS 

  A falta de recursos internos de boa qualidade, como computadores e 

outros equipamentos, inviabilizam algumas iniciativas, mesmo 

quando o servidor possui qualificação para fazê-lo. A solução foi 

utilizar equipamentos pessoais e demonstrar para todo o setor que a 



ferramenta certa pode ser, literalmente, a chave que abre as portas 

para o resultado esperado, ou seja, foi preciso utilizar equipamentos 

do servidor para criar algo que era necessário à Corporação. Se é 

necessário, a Corporação deve providenciar os meios para oferecer 

uma boa condição de trabalho ao servidor.  

  Aceitação Interna: Foi necessária a demonstração de toda a proposta 

 Para o comando da Instituição, que não tinha ainda elementos 

suficientes para dar credibilidade à ideia de mobilizar os setores 

privados no sentido de apoiar na atividade de prevenção. Após a 

demonstração e conhecimento, foi possível finalizar o material.  

  Durante a implementação, alguns canais chegaram a negar o espaço 

de veiculação, alegando não possuir condições para faze-lo. Após a 

aceitação de outros canais, aqueles que haviam negado o apoio 

passaram a ajudar, pois perceberam a seriedade do tema e sua 

importância junto à sociedade. 
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8 ANEXOS 

ANEXO I 

Telas com imagens do vídeo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Narrativa do Vídeo 01 diz: 

“Olá amigo, quer aproveitar suas férias? Então lembre-se de que a diversão deve ser 
segura. Faça uma revisão em seu  carro antes de sair de casa. Obedeça a sinalização e 
utilize o cinto de segurança. Se você presenciar algum acidente, não mexa nas vítimas. 
A melhor maneira de ajudá-las é chamar o socorro especializado. Lembre-se: o telefone 
do Corpo de Bombeiros é o 193.” 

 

 



 

ANEXO II 

Telas com imagens do vídeo II 

 

A Narrativa  do vídeo II diz: 

“Chamar os bombeiros é muito fácil. O 193 é 
gratuito e pode ser feito do celular ou do fixo. No 
último ano, os bombeiros receberam mais de 2 
milhões de ligações. Deste número, 1 milhão e 
duzentos foram trotes. Essa brincadeira impede 
que as pessoas realmente necessitadas recebam 
ajuda. Colabore com quem precisa. Denuncie 
quem passa trote, pois nossa missão é salvar 
vidas. Trote: Desligue essa ideia!” 


