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Soluções de segurança de visitantes para proteger melhor seus 
estudantes 
Introdução: A percepção da segurança é uma das maiores preocupações dos governos e organizações na maioria dos 
países da América Latina. Esta circunstância leva as instituições educacionais a considerar medidas que possam ajudar 
a tornar suas instalações um "lugar seguro" para seus estudantes e pessoal. 

 

Por HID Global 

Para muitas instituições de ensino da América Latina, a 
capacidade de identificar quem está dentro de suas instalações, 
com um cartão de identificação emitido pela instituição, e 
localizar as pessoas a qualquer momento, passou a ser tarefa 
essencial nos últimos anos. Em muitos casos estas práticas de 
identificação permitem aumentar os níveis de segurança dentro 
das escolas, ajudando alunos e professores a manterem-se 
focados no processo de aprendizado. 

Consequentemente, a implementação dos sistemas de controle de acesso tem crescido 
significativamente nas escolas e universidades da América Latina, para controlar e 
determinar quem circula nas suas instalações e por qual motivo. Outra finalidade para a 
instalação do sistema de controle de acesso em centros educativos é monitorar o 
comparecimento às aulas e ao trabalho. Entretanto, a principal razão continua a ser a 
necessidade de proteção das propriedades e pessoas da instituição contra a criminalidade. 
As pessoas na América Latina sentem um alto nível de insegurança. Em 26 países, mais 
de 50% da população declarou sentir-se "insegura" em andar à noite sozinho, e 5 entre 10 
acreditam que a segurança em seus países deteriorou-se, segundo a pesquisa LAPOP-
UNDP 2012, realizada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. 
Especificamente quanto às escolas, a Associação das Universidades e Escolas do 
Segundo Grau de Puebla, México (AUIEMSS em espanhol) anunciou que houve mais de 
200 atos criminais nas circunvizinhanças das 60 instituições educacionais desta 
associação.  

 

Escolas seguras 

Uma forma de ajudar a prevenir e reduzir a presença de visitantes indesejáveis consiste no 
uso de cartões de identificação apropriados na comunidade estudantil, associados ao uso 
do software de gerenciamento de visitantes conhecido como PACS (Physical Access 
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Control Systems - Sistemas de Controle do Acesso Físico), 
dispositivos que podem ser instalados nas portas e catracas 
nas entradas, por exemplo. 
Primeiramente, é importante entender as consequências da 
não existência de um sistema de gerenciamento de 
visitantes. Em muitas organizações, em geral os visitantes 
são solicitados a assinar o registro de visitantes em papel. 
Ainda que seja considerado rápido e fácil, o método de 
registro de visitantes em papel não oferece muita segurança 
e apresenta outros problemas, tais como: 

- Nomes são frequentemente ilegíveis, ou falsos. 

- Em uma emergência como um incêndio, é impossível determinar rapidamente quem ainda 
  está no edifício (os registros de saída nem sempre são exigidos). 

- As informações sobre a entrada de visitantes no edifício podem ser vistas por qualquer 
  pessoa, mas estas informações devem ser mantidas em sigilo (e em alguns ambientes, a 
  lei exige a confidencialidade). 

- O registro em papel e os crachás de visitante escritos a mão transmitem uma imagem 
  fraca para os visitantes e comunicam uma mensagem de segurança "relativa". 

Muitas diretorias de escolas na região consideraram esses aspectos e começaram a 
implementar sistemas de segurança, inclusive PACS para estudantes, pessoal e visitantes. 
As soluções são personalizadas conforme a instituição seja pública ou privada. Por 
exemplo, em uma escola particular, o PACS pode ser usado no acesso principal de 
pedestres e de veículos e nos escritórios. Nas escolas públicas podem ser instalados nas 
portas de acesso do corpo docente, acesso aos escritórios, salas de computadores e 
acesso veicular dos funcionários da instituição. 
Um bom exemplo de como controlar a entrada dos visitantes nas instituições educacionais 
está na Ballston Spa School no estado de Nova York, onde foi instalado o software 
EasyLobby, desenvolvido pela HID Global. A instituição procurava um método simples e 
eficiente para a emissão de crachás de identificação com foto e a compilação dos dados 
de entrada e saída de pessoal em seus prédios. 
Nesta escola a decisão foi tomada pois a administração percebeu que os registros de 
entrada em papel não eram suficientes para fornecer as informações necessárias para 
entender e gerenciar os visitantes em seu campus.  A EasyLobby, devido a sua "interface 
autoexplicativa e recursos diferenciados como a habilidade de mudança de layout dos 
crachás entregues aos visitantes", foi a melhor solução encontrada. A solução permitiu ao 
pessoal da segurança escolar personalizar o sistema de acordo com suas necessidades, e 
ao mesmo tempo oferecer um "senso maior de segurança", explicou Edwin Martin, 
Coordenador das Instalações e Segurança na Ballston Spa School. 

 
O cartão de identificação faz toda a diferença 

Como mencionado anteriormente, os crachás escritos a mão transmitem uma imagem 
fraca da instituição; além disto a qualidade dos cartões de identificação da comunidade 
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escolar apresenta a formalidade de um documento oficial, e aumenta a segurança 
impedindo falsificações. 
 
É possível encontrar no mercado a tecnologia para impressão de 
cartões customizados de identificação, independentemente do tipo 
de cartão (com ou sem contato, faixa magnética e cartões de 
aproximação). Algumas destas soluções podem ser econômicas e 
melhorar a eficiência da emissão de cartões de identificação a 
novos estudantes a cada ano, e reemiti-los em caso de perda. 
Uma opção econômica de impressão de cartões de identificação 
para os visitantes de escolas é a impressora de cartão FARGO 
C50 da HID Global, um dispositivo compacto pronto para uso, 
capaz de imprimir qualquer tipo de cartão, em qualquer lugar, em 
cinco minutos. 
Este dispositivo, usado em combinação com o software de gerenciamento de visitante 
EasyLobby, pode ser uma solução econômica para resolver o problema de crachás 
escritos a mão e registros em papel a um preço razoável, oferecendo um nível maior de 
segurança e uma aparência mais profissional para a instituição. 
Com este software, o carimbo de horário e a data é acrescentado ao registro do visitante 
durante a impressão do crachá ou do cartão de identificação, o qual ainda pode ser 
customizado com o logotipo da instituição graças a mais de 300 modelos de crachás 
disponíveis além de outros recursos de design. Além disso, podem ser gerados crachás 
com prazo de validade, que aparecerão com um sinal vermelho em uma lista que compila 
os crachás vencidos.  
 

Benefícios e práticas recomendadas 

O software de gerenciamento de visitantes já ajudou centenas de centros educacionais a 
descobrir os seus benefícios (proteção dos estudantes, do corpo docente e do pessoal) 
obtidos com a substituição dos ultrapassados registros em papel por cartão acessível e 
impressão de cartão de identificação, soluções estas que podem ser acessíveis a qualquer 
bolso e orçamento. A boa notícia é que esta tecnologia está disponível na América Latina 
com preços que atendem a qualquer orçamento. 
Algumas das vantagens do uso dessa solução nas instituições educacionais são: 

- Racionalização do processo de entrada de visitantes. 
- Coleta das informações detalhadas de visitantes de modo mais preciso e 
  automático. 
- Análise e relato de dados de visitantes em diversas localidades facilmente. 
- Integração rigorosa com os sistemas de controle de acesso existentes para 
  melhorar a segurança. 
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A segurança deve ser prioridade máxima em qualquer organização que receba visitantes 
em suas instalações, independentemente de seu porte ou atividade. Para escolas, além de 
aprimorar o registro de quem está nos prédios e o motivo de sua presença, o sistema 
também transmite uma imagem profissional e consciente dos requisitos de segurança aos 
alunos, professores, funcionários, pais, e claro, aos seus visitantes. A percepção de 
segurança transmitida por uma escola exerce um papel importante no processo decisório 
dos pais ao escolherem os melhores centros educacionais para seus filhos. 
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