
Visão geral do
Kit de justificativa 
para associação

Invista na sua carreira com a IACP 
Este documento foi criado para dar 
suporte a você na comunicação do valor 
da associação à IACP ao seu supervisor 
ou outros responsáveis pela decisão em 
sua delegacia.

Em uma pesquisa recente com membros da IACP, 
ouvimos que cerca de 70% das delegacias de nossos 
membros pagam por suas taxas de associação anuais. 
Será maior a probabilidade de que seu supervisor 
ou outro líder da sua delegacia aceite cobrir o custo 
da sua associação se você ajudá-lo a compreender o 
valor e o signifi cado da IACP e como isso benefi ciará 
não somente você, mas também sua delegacia e 
a comunidade.

A associação à IACP fornecerá as ferramentas de 
que você e sua delegacia precisam para serem bem-
sucedidos!

O que é a IACP? 
A IACP (Associação Internacional de Chefes de Polícia) 
é a maior e mais infl uente associação profi ssional para 
líderes policiais. Com mais de 30.000 membros em 
150 países, a IACP é uma líder reconhecida no setor 
de policiamento global. Desde 1893, a associação se 
manifesta em nome da segurança pública e promove 
a liderança e o profi ssionalismo da polícia em todo 
o mundo.

A IACP é conhecida por seu comprometimento em 
moldar o futuro da profi ssão policial. Por meio de 
pesquisas oportunas, programação e oportunidades 
de treinamento incomparáveis, a IACP está preparando 
líderes policiais atuais e emergentes para que sejam bem-
sucedidos ao abordar as questões, ameaças e desafi os 
mais importantes da atualidade.

A IACP é uma organização sem fi ns lucrativos com 
base na lei 501c(3) e com sede em Alexandria, Virgínia, 
nos EUA. A IACP é editora da revista The Police Chief, 
o periódico líder para executivos da segurança pública, 
e organizadora da Conferência Anual da IACP, a maior 
exposição de tecnologia e educação do setor de 
segurança pública do mundo.

A IACP não é apenas para chefes 
de polícia?
Não. A IACP está comprometida em moldar o futuro 
para a profi ssão policial. A associação à IACP é aberta 
a profi ssionais da segurança pública de todos os 
níveis, além de líderes sem formação policial de todo o 
sistema judicial penal.

DE UM MEMBRO: DE UM MEMBRO: DE UM MEMBRO: 

“““ [Meu chefe] me disse que participar e  [Meu chefe] me disse que participar e  [Meu chefe] me disse que participar e 
me envolver na IACP era fundamental me envolver na IACP era fundamental me envolver na IACP era fundamental 
para meu crescimento profi ssional para meu crescimento profi ssional para meu crescimento profi ssional 
e que isso seria muito benéfi co para e que isso seria muito benéfi co para e que isso seria muito benéfi co para 
meu desenvolvimento como líder.”meu desenvolvimento como líder.”meu desenvolvimento como líder.”

Benefícios da associação à IACP 
BENEFÍCIOS PARA MEMBROS DA IACP

■ Rede com mais de 30.000 membros de mais de 
150 países de todo o mundo 

■ Assinatura da The Lead, a plataforma de notícias 
diárias da IACP 

■ Assinatura da revista The Police Chief

■ Acesso a modelos de políticas, materiais de 
treinamento e outros recursos apenas para 
membros

■ Taxas reduzidas para as conferências da IACP 

■ Possibilidade de participar de grupos de trabalho 
da IACP como o Comitê de Segurança nas 
Rodovias ou o Comitê de Investigação Forense 
e colaborar com a elaboração de relatórios, 
artigos ou infográfi cos que são divulgados aos 
membros.

■ Descontos em eletrônicos, viagens, seguros 
de automóveis e muito mais pelo programa 
IACPreferred

Confi ra a lista completa dos benefícios para membros em
www.theIACP.org/membership



Como minha delegacia se 
benefi ciará ao investir em mim?
Quando conversar sobre a associação à IACP com os 
líderes da sua delegacia, pode ser útil se concentrar 
nos motivos, mostrando os benefícios mais amplos 
da associação à IACP. A associação à IACP é um 
investimento: em você, na sua delegacia e em sua 
comunidade. Por meio dos recursos e conexões 
recebidos com a associação à IACP, você trará 
benefícios concretos à sua delegacia. 

INCLUINDO:

■ Maior capacidade da liderança 

■ Exposição às melhores práticas globais e como 
adaptá-las às necessidades da sua comunidade 

■ Uma rede para entrar em contato em relação a 
questões do dia a dia e incidentes graves

■ Maior conscientização sobre a situação da 
profi ssão 

■ Acesso aos recursos e treinamentos mais recentes

Quando sua delegacia se benefi cia, 
sua comunidade também 

é benefi ciada.

DE UM MEMBRO: DE UM MEMBRO: DE UM MEMBRO: 

“““ Comecei a aprender sobre e  Comecei a aprender sobre e  Comecei a aprender sobre e 
testemunhei pessoalmente todas as testemunhei pessoalmente todas as testemunhei pessoalmente todas as 
coisas boas que têm acontecido na coisas boas que têm acontecido na coisas boas que têm acontecido na 
IACP. Senti que me tornar mais ativo IACP. Senti que me tornar mais ativo IACP. Senti que me tornar mais ativo 
seria benéfi co para o crescimento da seria benéfi co para o crescimento da seria benéfi co para o crescimento da 
minha delegacia, enquanto também minha delegacia, enquanto também minha delegacia, enquanto também 
fornecia uma oportunidade de fornecia uma oportunidade de fornecia uma oportunidade de 
compartilhar a nossa experiência com compartilhar a nossa experiência com compartilhar a nossa experiência com 
outras pessoas.”outras pessoas.”outras pessoas.”

Tipos de associação 
MEMBROS ATIVOS  .......................US$ 190  Chefes e superintendentes de polícia, além de policiais com nível de 

comando em órgãos de segurança pública.

MEMBROS ASSOCIADOS 

Líderes do amanhã  ................US$ 75 Profi ssionais com formação policial, mas que não têm cargo de comando.

Estudantes ...................................US$ 30   Estudantes matriculados em uma faculdade ou universidade credenciada 
na área de justiça criminal ou disciplina relacionada, que atualmente não 
estejam empregados em um cargo de período integral.

Acadêmicos ................................US$ 190   Instrutores/pesquisadores em justiça criminal e áreas relacionadas com 
cargos em faculdades e universidades.

Prestador de serviços  ..........US$ 500  Funcionários de empresas ou organizações que forneçam serviços ou 
assistência para a área de segurança pública.

Geral  ..............................................US$ 190   Pessoas que trabalham no setor de segurança pública e não se encaixam 
nas outras categorias de associação, entre elas: civis que trabalham na 
segurança pública, segurança privada e corporativa, detetives particulares, 
associações e organizações sem fi ns lucrativos e profi ssionais de 
psicologia/medicina.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de associação pelo 

e-mail membership@theIACP.org or 800-THE-IACP
Para participar,
acesse www.theIACP.org/membership.

EXPOSIÇÃO A

melhores práticas 
globais

Comunidades
mais seguras e 

mais fortes

OPORTUNIDADE DE 
PARTICIPAR DE
Conselhos 
Policiais



Prezado(a) 

Para promover o meu desenvolvimento profissional e fornecer suporte à prestação do melhor serviço à 
comunidade, eu gostaria de participar da IACP (Associação Internacional de Chefes de Polícia) como 
membro, e que a delegacia cobrisse a taxa de associação. A associação à IACP beneficiará muito meu 
desenvolvimento profissional e permitirá que eu agregue meus novos e melhores conhecimentos e 
habilidades a esta delegacia e à comunidade. Os benefícios da associação à IACP incluem:

 ■ Conhecimento necessário para ser bem-sucedido no meu trabalho, por meio de oportunidades como a 
Conferência Anual da IACP, a Conferência de Tecnologia e a Conferência de Treinamento sobre 
Drogas, Álcool e Direção sob Influência dessas Substâncias. Todos os membros da IACP recebem 
um desconto nesses programas de treinamento e têm acesso a conteúdo on-line ao longo de todo 
o ano.

 ■ Uma rede com mais de 30.000 líderes da área de segurança pública de todo o mundo, que podem 
ajudar a responder às questões que enfrentamos diariamente. Como membro, eu também terei a 
oportunidade de participar de grupos de trabalho para compartilhar melhores práticas e parte do que 
nossa delegacia está fazendo para lidar com as necessidades da comunidade. 

 ■ Uma assinatura gratuita da The Lead, a plataforma de notícias diárias da IACP; do IACP Monthly, um 
boletim informativo que destaca novos recursos e oportunidades de treinamento, e da revista The 
Police Chief, uma publicação mensal que inclui tanto a revista impressa quando conteúdo oferecido 
apenas on-line. Outros artigos de autoria de membros da IACP e especialistas de diferentes áreas que 
abordam questões importantes enfrentadas no campo da justiça criminal.

Esses são apenas alguns dos benefícios que a associação à IACP pode me trazer. Esses benefícios me 
oferecerão melhor capacidade de liderança, contribuirão com a minha especialização e permitirão que eu 
aprenda práticas líderes globais enquanto também compartilho lições aprendidas em nossa delegacia. O 
impacto positivo é muito maior que o valor razoável cobrado pela associação.

O nível de associação da IACP no qual eu gostaria de me associar é  

Acredito que este dinheiro será bem investido e que gerará retornos positivos. 
Agradeço por considerar o meu pedido.

Atenciosamente,

International Association of 
Chiefs of Police

IACP MEMBER 
JUSTIFICATION MEMO


