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Entrevista Entrevista

Escolta armada garante que 
transporte de mercadoria se dê 
com segurança
Empresas autorizadas são parceiras da segurança pública e não concorrente

Por Sandra Cunha - jornalista@ediset.com.br 

Autair Iuga é pós-graduado 
na Escola Superior de Sar-
gentos da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo.
 Empresário do setor de segu-
rança por mais de 20 anos, acu-
mula 31 anos de experiência, entre 
segurança pública e privada.
 É vice-presidente para assuntos 
de escolta armada da Federação 
Nacional de Empresas de Seguran-
ça e Transporte de Valores (Fena-
vist), com atuação em âmbito na-
cional e postulado em Brasilia, DF.
Também é diretor de Escolta Ar-
mada de outras duas importantes 
entidades do setor: da Associação 
Brasileira das Empresas de Vigi-
lância (Abrevis) e do Sindicato das 
Empresas de Segurança do Estado 
de São Paulo (Sesvesp).
 A especialização na segurança 
empregada na escolta armada o 
tornou autor do que chama ser a 
mais completa cartilha de escolta 
armada e segurança pessoal e pri-
vada, utilizada em todas as facul-
dades do Brasil. Além de torná-lo 
presidente do Sindicato das Em-
presas de Escolta do Estado de 
São Paulo (SEMEESP).

 Não bastasse, é instrutor de 
tiro há mais de 20 anos e instru-
tor pela SWAT, nos Estados Uni-
dos, onde concluiu dois cursos, de 
2012 a 2014.
 É ainda comendador da Asso-
ciação Brasileira de Arte Cultura e 
História em São Paulo (Abach).
 A experiência de Autair Iuga 
como especialista em escolta arma-
da o credenciou a ser o entrevistado 
dessa edição da Revista SEC, princi-
palmente porque desde 2012 o Bra-
sil é campeão mundial em número de 
escoltas armadas.
 De acordo com o sindicato que 
preside, são mais de 1.200 todos os 
dias. 85% dos roubos de carga no 
estado acontecem em um raio de 150 
km da capital. As rodovias Anhan-
guera e Bandeirantes estão entre as 
mais perigosas, já que promovem a 
ligação entre a capital paulista, um 
dos principais terminais de carga do 
País e o aeroporto de Viracopos, em 
Campinas. Além disso, a região con-
centra dezenas de empresas que fa-
bricam e montam produtos eletrônicos.

REVISTA SEC – O senhor é pre-
sidente do SEMEESP, como se dá 
o processo eleitoral da entidade e 
qual a duração do seu mandato?

AUTAIR IUGA – O processo elei-
toral se dá a cada quatro anos, du-
ração de cada mandato. Presido a 
entidade desde a sua fundação, em 
outubro de 2010. Fui reeleito em 
2014 e estou muito animado com 
esse novo mandato.

REVISTA SEC - Como avalia o 
setor de escolta no estado de São 
Paulo e no restante do País?

AUTAIR IUGA – Esse setor se en-
contra em franco crescimento e é de 
suma importância para o consumidor 
final, que mesmo sem se dar conta, 
recebe seus produtos em segurança 
na sua casa, graças ao trabalho efi-
ciente da escolta armada.  O setor 
vem, há muito tempo, se mostrando 
como uma ferramenta fundamental 
na proteção de cargas transportadas 
para todo o território nacional. Nos 
dias de hoje é praticamente impos-
sível falar da cadeia completa de 
distribuição e logística sem citar a 
utilização da escolta armada.

REVISTA SEC – O trabalho da es-
colta armada pode ser visto como 
um aliado da segurança pública?

AUTAIR IUGA – Acredito que 
sim. A segurança 
pública, por mais 
eficiente que 
seja, não conse-
gue ser onipre-
sente. É inveros-
símil que a força 
policial existente 
consiga estar em 
todas as estra-
das, rodovias e 
logradouros do 
País, por onde 
são transportados 
uma incontável 
variedade de pro-
dutos acabados, 
insumos e ali-
mentos, visados 
pela criminali-
dade. Além do 
mais, um traba-
lho primoroso de 
escolta armada 

envolve outras ferramentas, como 
a utilização de tecnologias de ras-
treamento via satélite, periféricos 
de segurança e gerenciamento de 
risco, que avalia cada caso, empre-
gando dessa forma uma segurança 
mais personalizada. A escolta ar-
mada está no mercado da seguran-
ça privada não para competir com 
a segurança pública, mas de forma 
a ser um braço complementar, fo-
mentando a sensação de segurança 
às cargas escoltadas e seus moto-
ristas em todas as vias e rodovias 
em que transitam.

REVISTA SEC - A entidade de-
tém números que indiquem quan-
tas são as empresas de escoltas 
regularizadas no País e quantos 
profissionais empregam?
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AUTAIR IUGA - Em São Paulo te-
mos 167 empresas de escolta armada 
com autorização. No Brasil, são cerca 
de 400 empresas.

REVISTA SEC - Quais os tipos de 
escoltas mais comuns nas grandes 
cidades e como preparar os profis-
sionais para exercer essa atividade?

AUTAIR IUGA – Basicamente te-
mos dois tipos de escoltas, a urbana, 
de pequena duração e a modalida-
de que atende a grandes percursos, 
seja intermunicipal ou interestadual. 
Quanto ao profissional especializado, 
buscamos  os habilitados pelas acade-
mias de formação de vigilantes, des-
de que fiscalizadas e autorizadas pela 
Policia Federal do Brasil 

REVISTA SEC - Como as empre-
sas de escolta têm se preparado 
para atender às necessidades de no-
vos mercados, como de entregas de 
correspondências e mercadorias, 
por exemplo?

AUTAIR IUGA – Percebemos que 
há um esforço comum entre as em-
presas autorizadas em implementar 
grandes investimentos, seja em viatu-
ras , armamentos, coletes balísticos e 
alta tecnologia; além de treinamentos 
complementares, tudo para atender a 
demanda .

REVISTA SEC - Como avalia a 
segurança desses profissionais? A 
atividade conta com o emprego de 
equipamentos eletrônicos? Quais 
são e qual o papel de cada um na 
preservação da integridade física 
do profissional e do bem escoltado?

AUTAIR IUGA - Todos profissio-
nais possuem treinamento obrigatório 
e cursos fiscalizados pela polícia fe-
deral; e as empresas complementam 
esses treinamentos. Todos utilizam 
coletes de proteção balísticos , pos-
suem seguro de vida e assistência 
médica extensiva a família. Além 
do mais, todas viaturas são dotadas 
de sistema de rastreamento por sa-
télite com botão de pânico remoto 
possibilitando acionamento de apoio 
operacional e policial. Os vigilantes 
trabalham também com armas curtas, 
revólveres e pistolas, além de armas 
longas carabinas calibre 12 ou 38. A 
missão principal é proteger a própria 
vida e obviamente o bem escoltado .

REVISTA SEC - Como a escolta é 
orientada no sentido de promover 
segurança também para o entorno?

AUTAIR IUGA - Toda escolta, por 
força legal é ostensiva e seu veículo 
caracterizado e envelopado com a ins-
crição escolta armada, portanto, em 
um país carente de segurança em qual-
quer localidade ou rodovia a seguran-
ça é automaticamente externada aos 
transeuntes ou usuários da via. Refor-
ço que somos braços auxiliadores da 
segurança pública e não concorrentes.

REVISTA SEC - Qual a legislação 
que regulamenta a atividade de es-
colta armada no País?

AUTAIR IUGA – A atividade de se-
gurança privada foi regulamentada no 
Brasil em 1983, pela Lei 7.102, que 
oficializou a profissão de vigilante e 
regulamentou as atividades presta-
doras desse serviço. Posteriormente, 

surgiram outros textos normativos, 
decretos e portarias, objetivando re-
gular o processo evolutivo que passa 
a sociedade e a segurança privada. 

REVISTA SEC – O senhor é autor 
da Cartilha de Escolta Armada. 
Qual o objetivo dessa obra?

AUTAIR IUGA - A cartilha tem 
o objetivo de informar e orientar 
as empresas de segurança privada 
e cursos de formação de vigilantes 
que praticam e capacitam os pro-
fissionais da atividade de escol-
ta armada no Brasil, e todo corpo 
operacional sobre procedimentos, 
normas de segurança e interativi-
dade com a Lei Federal 7.102/83, 

“

“A escolta armada está no mercado 
da segurança privada não para 

competir com a segurança pública, 
mas de forma a ser um 

braço complementar, fomentando a 
sensação de segurança às 

cargas escoltadas e seus motoristas 
em todas as vias e rodovias 

em que transitam

regulamentada pelo Decreto 89.056 
e suas portarias, que serviram como 
fonte de consulta, além de alguns 
conhecimentos que adquiri na ativi-
dade de escolta armada por mais de 
20 anos. O material tem a intenção 
de proporcionar uma interação en-
tre executor (vigilante de escolta), 
operacional (coordenadores da ope-
ração de escolta na base e em cam-
po), empresa e empresário, em todo 
território nacional.

REVISTA SEC - O setor sofre 
com a prestação de serviços clan-
destinos? Caso sim, como operam 
esses psedos profissionais e quais 
os problemas que podem causar 
para a sociedade como um todo?

AUTAIR IUGA – Sim, hoje exis-
tem muitos clandestinos, como 
agentes da lei fazendo bico e mo-
toboys entregadores de pizza acom-
panhando carretas e dizendo fazer 
escolta. O risco é enorme, pois isso 
agrega perigo à carga e ao contra-
tante , pois se houver sinistro, será 
negada a indenização pela segura-
dora. O transportador ficará com 
prejuízo e pode literalmente quebrar 
o seu negócio.

REVISTA SEC - A presença da 
escolta armada realmente inibe a 
ação de bandidos? Explique.

AUTAIR IUGA - Sim é eficaz e 
proporciona que cerca de 95 a 97% 
de tudo que é escoltado chegue em 
segurança a seu destino final .

REVISTA SEC - Favor efetue co-
mentários adicionais caso julgue 
necessário.

AUTAIR IUGA – O setor necessi-
ta que as ocorrências de roubo de 
cargas sejam informadas às autori-
dades e que um núcleo de inteligên-
cia das polícias atuem em conjunto 
para que quadrilhas e o crime orga-
nizado sejam desfeitos e presos.
Existe hoje um grande problema, 
pois as autoridades municipais , 
estaduais e federais não cruzam in-
formações e não atuam em conjun-
to. Com isso, o crime organizado 
cresce e se capitaliza cada vez mais. 
Para acabar com essa prática temos 
que ter inteligência unificada e as-
fixiar o dinheiro desses criminosos.
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