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RESUMO

Como foi o processo de transmissão de conhecimentos para Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro (PMERJ), durante a Intervenção Federal (IF), em termos de gestão?
Durante este período, conhecimentos e práticas foram transmitidos a fim de modificar
a situação existente, sendo o foco do presente trabalho os que puderam ser
observados e que se encontram em utilização prática no ano de 2020. Este foi o
problema a ser analisado, através de um estudo de caso. Com o recrudescimento das
ações criminosas, no mês de fevereiro de 2018, a IF na área de segurança pública foi
decretada pelo Presidente da República. Foram nomeados generais do Exército
Brasileiro (EB) para as funções-chave, com o estabelecimento do Gabinete de
Intervenção Federal na Área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro
(GIFRJ). O objetivo deste trabalho é o de avaliar o aprendizado dos conhecimentos
transmitidos pela Intervenção Federal para a PMERJ em particular, visto que a
corporação é o principal Órgão de Segurança Pública (OSP), com maior efetivo,
capilaridade, visibilidade na mídia e cobrança da população, além de ter recebido o
maior aporte de recursos. A Teoria da Gestão do Conhecimento foi a utilizada para
verificar a transmissão/absorção dos conhecimentos, dentro das áreas funcionais de
pessoal, inteligência, operações, logística, administração e comunicação social. A
PMERJ teve legado na gestão, particularmente com a criação de estruturas na sua
organização, além de valorização do seu caráter institucional, dentre outros. A
presente pesquisa buscou contribuir para as ciências militares no aspecto de gestão
da segurança pública, adensar a literatura sobre gestão do conhecimento na
administração pública e identificar boas práticas que possam ser utilizadas no
desenho de futuras políticas de segurança pública.

Palavras-chave: Intervenção Federal. Gestão do Conhecimento. Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Segurança Pública.

ABSTRACT

How was the process of transmitting knowledge to the Military Police of the State of
Rio de Janeiro (PMERJ), during the Federal Intervention (FI), in terms of
management? During this period, knowledge and practices were transmitted in order
to modify the existing situation, with the focus of the present work being those that
could be observed and that are in practical use in 2020. This was the problem to be
analyzed, through a case study. With the resurgence of criminal actions, in February
2018, the IF in the area of public security was decreed by the President of the Republic.
Generals of the Brazilian Army (EB) were appointed for the key functions, with the
establishment of the Federal Intervention Office in the Area of Public Security in the
State of Rio de Janeiro (GIFRJ). The objective of this work is to evaluate the learning
of the knowledge transmitted by the Federal Intervention to the PMERJ in particular,
since the corporation is the main Public Security Agency (OSP), with greater staff,
capillarity, visibility in the media and collection of the population , in addition to receiving
the largest contribution of resources. The Theory of Knowledge Management was used
to verify the transmission / absorption of knowledge, within the functional areas of
personnel, intelligence, operations, logistics, administration and social communication.
PMERJ had a legacy in management, particularly with the creation of structures in its
organization, in addition to enhancing its institutional character, among others. This
research sought to contribute to the military sciences in the aspect of public security
management, to densify the literature on knowledge management in public
administration and to identify good practices that can be used in the design of future
public security policies.

Keyword: Federal intervention. Rio de Janeiro State Military Police (PMERJ).
Knowledge Management. Public Security.
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1. INTRODUÇÃO
O que ficou de legado para a gestão da segurança pública, junto à Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), devido à Intervenção Federal? O que pôde ser
observado e comprovado, em termos de conhecimento, que se encontra em vigor,
fazendo parte dos processos práticos da corporação, ensinados pelos documentos e
experiências dos militares do Exército Brasileiro (EB)? A Intervenção Federal (IF)
analisada, após dois anos do seu encerramento, pôde ser justificada através da
melhoria na PM? Estas são indagações que esta pesquisa pretendeu responder e
aprofundar.
Violência e segurança pública são assuntos sempre presentes no cotidiano dos
brasileiros e, em especial, da população fluminense e, particularmente, da carioca. O
Brasil registrou o maior número de homicídios de sua história em 2016: 61.283 mortes
violentas intencionais (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018a). A
violência e a insegurança figuram entre as maiores preocupações da sociedade
brasileira hoje. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2018,
p.102), no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, 6749 pessoas foram vítimas de
mortes violentas intencionais, com uma taxa de 40,4 por 100 mil habitantes; 5346
pessoas foram assassinadas em 2017; e 237 pessoas foram vítimas de latrocínio. No
estado, cerca de 75% dos homicídios são cometidos por armas de fogo (INSTITUTO
IGARAPÉ, 2018).
De acordo com a pesquisa de vitimização realizada pelo Instituto Datafolha e
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 30% dos cariocas já se viram no meio
de fogo cruzado entre policiais e bandidos. O medo de ser vítima ou de ter um parente
atingido por bala perdida aterroriza 92% da população, sendo que 40% acha que é
grande o risco de isso acontecer. Pior, 8% dos moradores da cidade já tiveram um
parente atingido por balas perdidas (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, 2018, p.14)
Durante o carnaval, no mês de fevereiro de 2018, com o aumento das ações
criminosas no Rio de Janeiro, a situação na segurança pública tornou-se ainda mais
crítica. Houve uma série de arrastões, roubos, agressões e tiroteios, na região da Zona
Sul e na baixada, dando a “sensação de caos e abandono percebida pela população
e pelos turistas que visitavam o Rio de Janeiro” (DARÓZ, 2019, p. 28). Por iniciativa
do Governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, e através da decisão política do
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Presidente da República, Michel Temer, a IF foi decretada, valendo-se de instrumento
previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88). As Forças Armadas, sob o comando
do Exército Brasileiro (EB), já se encontravam em operações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO), prestando apoio às operações dos Órgãos de Segurança Pública
(OSP).
Com a ampla cobertura midiática dos atos de vandalismo, a intervenção foi
justificada pela necessidade do governo em restituir a “ordem interna”, supostamente
desestabilizada, em face do aumento do crime violento e da ineficácia das forças de
segurança estaduais para lidar com a questão (ANUÁRIO BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2018). Seria uma intervenção mormente de gestão da
segurança pública, não se confundindo com “intervenção militar” ou com outros
estados de exceção da CF/88 como os de defesa e de sítio. O Interventor Federal
passaria a ser o gestor a fim de reduzir os índices de criminalidade, aumentar a
capacidade operativa dos OSP e aumentar a sensação de segurança da sociedade
fluminense, seguindo os objetivos estratégicos previstos (BRASIL, 2018).
Desde o ano de 2016, o Estado do Rio de Janeiro enfrentava uma grave crise
econômica, levando ao governo Estadual decretar estado de calamidade pública nas
finanças. O regime de recuperação fiscal, a fim de equilibrar as contas públicas, teve
impactos na gestão da segurança, ao trazer entraves à contratação de mais recursos
humanos e também na abertura de concursos públicos. No momento da decretação
da IF, “o passivo do Estado, materializado pelo atraso de salários e de pagamento de
fornecedores, era da ordem de 1,6 bilhão de reais” (DARÓZ, 2019, p.53). Por isso, o
aporte extraordinário de R$ 1,2 bilhão da intervenção, aberto pela Medida Provisória
nº 825, de 27 de março de 2018, posteriormente convertida na Lei nº 13.700, de 2 de
agosto de 2018, foi a solução encontrada pelo governo federal para amenizar a
situação crítica do Estado do Rio de Janeiro.
Essencialmente, governança refere-se à relação entre intervenção estatal e
autonomia da sociedade civil. “A governança das redes de políticas públicas refere-se
à capacidade de coordenação das ações dos diversos atores participantes, tornandose cada vez mais necessária na administração” (TRINDADE, 2015, p. 610). O
Gabinete de Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro (GIFRJ) passou a se relacionar com diversas agências e órgãos
governamentais relacionadas à área de segurança, tais como o Ministério da Defesa
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(MD), o Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP), o Gabinete de
Segurança Institucional (GSI), a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e a Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN) (BRASIL, 2018, p.9).
O Gabinete teve como missão recuperar a capacidade operativa dos OSP e da
Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP); diminuir os índices de
criminalidade; e aumentar a sensação de segurança da sociedade. O planejamento
da intervenção contemplou ações emergenciais e estruturantes, abrangendo as áreas
funcionais de pessoal, inteligência, operações, logística, planejamento, comunicação
social, relações institucionais e administração e finanças (BRASIL, 2018b, p.10). As
ações emergenciais foram as de curto prazo, enquanto que as estruturantes foram as
de médio e de longo prazo. Todas estas ações foram inseridas em objetivos
estratégicos a serem alcançados.
Como exemplos de ações emergenciais, podem-se citar: as de segurança
comunitária; as baseadas na mancha criminal; realizar a capacitação de tropas/forças
especializadas dos OSP; redistribuir os meios (pessoal e material) das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPP)/PMERJ; recuperação e empréstimo de viaturas; e medir a
percepção de segurança da população (BRASIL, 2018b., p.26, 27, 29, 36).
As ações estruturantes demandaram mais tempo para efetiva implementação
e obtenção de resultados. Elaborar um protocolo de integração das ações de
inteligência; adotar o Termo Circunstanciado para a PMERJ; estabelecer protocolos
de apoio institucional entre os OSP e os centros de treinamento das Forças Armadas;
recompor a frota de viaturas da PMERJ; desenvolver um sistema unificado de
chamadas de emergência; ministrar cursos de liderança para núcleos de capacitação
em OSP e SEAP; e estruturar sistema de monitoramento de câmeras nas unidades
prisionais foram exemplos deste tipo de ações (BRASIL, 2018e).
O Plano Estratégico da Intervenção Federal (PEIF) na Área da Segurança
Pública foi o principal documento que definiu os objetivos estratégicos e suas tarefas
e ações, sendo assinado no mês de maio de 2018, cerca de três meses após o início
da IF. Assim, decidiu-se por realizar uma avaliação do ambiente operacional a fim de
verificar a real situação dos OSP e as medidas que seriam necessárias para a
mudança do cenário. O ineditismo da intervenção também colaborou para que as
medidas não fossem implementadas na velocidade que a situação necessitava.
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Somado a isso, o GIFRJ passou a ser uma Unidade Gestora (UG), criada em 22 de
março de 2018 (CRUZ, 2018), portanto com todo o arcabouço da administração
pública federal, particularmente o relativo a licitações e contratos.
A intervenção provocou uma série de dúvidas sobre a sua necessidade e
eficácia, pois
deve-se usar a repressão com foco, moderação, transparência e
responsabilização. Do contrário promove-se a desconfiança generalizada,
tensiona-se a conflitualidade social e potencializa-se a resistência desarmada
à expectativa de presença, presença e ação das forças policiais e armadas
(MUNIZ; ALMEIDA, 2018, p.1002).

O uso recorrente em operações de GLO fez com que a Intervenção Federal
pudesse ter a conotação de uma “intervenção militar”, com tropas patrulhando e
atuando nas ruas. Porém, a IF teve um caráter eminentemente de gestão,
aproveitando o atuação das tropas que já se encontravam em operações. Buscou-se
uma modificação no modelo de política de segurança pública, há muitos anos
praticado, da “[...] ênfase do trabalho de coerção policial para um modelo baseado
fortemente em investigação e inteligência policial, em detrimento da crença única no
policiamento ostensivo e na repressão ao varejo das drogas” (CERQUEIRA et al.,
2019, p.95).
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) foi um dos principais
atores que sofreram impactos durante a intervenção. “Por possuir o maior efetivo e
maior capilaridade dentre as forças de segurança, a PMERJ recebeu a maior
quantidade de investimentos com recursos federais” (DARÓZ, 2019, p. 63), como será
demonstrado mais adiante. Dentre os OSP, a PMERJ é a corporação com maior
contato com a população, responsável pelo policiamento ostensivo e prevenção de
crimes, sendo alvo de constantes críticas por parte da sociedade e dos meios de
imprensa. Por isso, ela foi escolhida para o presente estudo.
Durante a intervenção federal, ensinamentos foram transmitidos para a PMERJ
a fim de alcançar os objetivos estratégicos. O Plano de Gestão do Conhecimento,
elaborado pelo GIFRJ, tinha como missão “[...] estabelecer as condições segundo as
quais todo o conhecimento criado e desenvolvido, durante todo o período da
Intervenção, será aplicado, compartilhado e transmitido ao término da missão”
(BRASIL, 2018a, p,9). Com a finalidade de tentar mitigar a descontinuidade
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administrativa, face ao caráter transitório da intervenção e à mudança nas lideranças,
foi elaborado também um Plano de Preparação para a Transição (BRASIL, 2018d) e
um Plano de Transferência do Legado (BRASIL, 2018c).
A Teoria de Gestão do Conhecimento, disseminada pelos expoentes Ikujiro
Nonaka e Hirotaka Takeuchi, aliada à Gestão do Conhecimento (GC) na
Administração Pública (AP), contida no Plano de Gestão do Conhecimento, servirão
de embasamento teórico para verificar o que a PMERJ aprendeu com a IF e que se
encontra em prática no ano de 2020. Os conhecimentos explícitos, constantes nos
documentos e planos de forma escrita, e os tácitos, transmitidos pela experiência e
de forma prática, foram verificados e seus modos de conversão -socialização,
externalização, internalização e combinação- apreciados (NONAKA e TAKEUCHI,
1996, p.835). Desta forma, este estudo demonstrou o que permaneceu de legado de
práticas e procedimentos, promovendo uma melhora nos serviços prestados pela
PMERJ e, com isso, verificou que a IF contribuiu para aumentar a capacidade
operativa deste OSP.
A extinção da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG), no ano de
2019, pôde ter trazido consequências diretas no sentido da permanência dos
conhecimentos, práticas e processos na PMERJ. O legado da IF seria através de bens
tangíveis, como por exemplo novas viaturas e armamentos, e de bens intangíveis,
como a mudança de valores e de cultura de gestão. A Intervenção Federal deixou
bem claro esta preocupação e tinha a convicção de que
é imprescindível assegurar o compromisso do governo do estado de que as
ações que constituirão o legado deixado pela Intervenção Federal não sofram
solução de continuidade, assim como os recursos materiais alocados às
Secretarias de Estado e dos OSP intervencionados sejam preservados e
empregados [...] (BRASIL, 2018, p.100).

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Levando-se em consideração a situação crítica de segurança pública no Estado
do Rio de Janeiro, a IF decretada e diversos planos elaborados, a PMERJ, OSP
principal, passou a implementar mudanças, advindas da gestão do GIF. Práticas,
processos e procedimentos foram ensinados por militares, a fim de atingir os objetivos
estratégicos e poder habilitar aquela corporação a trabalhar de forma autônoma, no
período pós-intervenção.
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A Gestão do Conhecimento (GC) do GIFRJ teve o cuidado de que o
aprendizado organizacional não se perdesse, evitando solução de continuidade, visto
o caráter episódico e temporário da IF. Os militares, ao final, retornariam às suas
Organizações Militares (OM), deixando o legado da gestão à PMERJ, a qual pôde, ou
não, ter absorvido os ensinamentos em seu cotidiano. As incertezas se a situação
anterior retornou ou até mesmo se a IF valeu a pena pairam sobre a sociedade. Neste
contexto, o fim da SESEG na estrutura de governo, como órgão de coordenação e
integração dos esforços dos OSP, aumenta ainda mais a dúvida se a PMERJ ainda
utiliza conhecimentos da IF.
Assim, esta pesquisa pretende responder ao seguinte problema: Como foi o
processo de transmissão de conhecimentos para a Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro, realizado pela Intervenção Federal, em termos de gestão?

1.2 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral desta pesquisa é o de avaliar a absorção e a institucionalização
dos conhecimentos transmitidos pela Intervenção Federal para a PMERJ, de acordo
com a Teoria da Gestão do Conhecimento, e que foram incorporados à gestão da
organização até o mês de fevereiro do ano de 2020, o que representou o marco
temporal de dois anos pós-intervenção. Para atingir este objetivo, o presente trabalho
tratou, além deste Capítulo 1 de Introdução e de metodologia, no Capítulo 2 sobre a
Gestão do Conhecimento; no Capítulo 3 sobre a Intervenção federal e o seu contexto,
fazendo também um breve resumo sobre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro;
no Capítulo 4 sobre os resultados, particularmente os referentes das atividades de
campo e sua correlação com o embasamento teórico da GC; e no Capítulo 5 foram
realizadas considerações finais.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Visualizaram-se os seguintes objetivos específicos, na persecução do geral:
1) Contextualizar

a

situação

de

segurança

pública

do

Brasil

e,

particularmente, do Estado do Rio de Janeiro;
2) Apresentar o histórico e as características da PMERJ;
3) Apresentar as ações do GIFRJ e da IF na gestão, particularmente junto à
transmissão de conhecimentos à PMERJ; e
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4) Avaliar a perenidade e profundidade dos conhecimentos relacionados à
gestão que a PMERJ incorporou da Intervenção Federal, observados até o mês de
fevereiro de 2020.

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A participação de militares no cenário político do país vem acentuando-se.
Frente às incapacidades apresentadas na administração e gerenciamento em
diversos setores da sociedade, a capacidade militar de adaptar-se a novas situações
está sendo muito exercitada. Devido à situação crítica de violência que assolou o Rio
de Janeiro, foi confiado a um General do EB a árdua missão de pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública, realçando a participação militar em eventos
internos do país, alçando os militares como atores políticos formidáveis (AMORIM
NETO, 2015), o que tem proporcionado reflexões sobre as atuais relações civismilitares no Brasil.
As operações de GLO são um tipo de missão subsidiária das Forças Armadas,
previstas na Constituição Federal. A sociedade brasileira acostumou-se a observar os
militares em atividades de segurança interna, onde a atividade tornou-se “[...] uma
realidade, cada vez mais evidente, tendo como destaque as Operações ARCANJO
nos complexos da Penha e do Alemão (2010 a 2012) e as Operações SÃO
FRANCISCO, no complexo da Maré (2014 a 2015)” (BRASIL, 2018, p.22), além dos
grande eventos da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016). A ação recorrente
dos militares nos eventos domésticos tem um caráter conservador que se espera da
instituição. Segundo Bertholdo Klinger,
o Exército precisa estar aparelhado para sua função conservadora e
estabilizante dos elementos sociais em marcha e preparado para corrigir as
perturbações internas, tão comuns na vida tumultuária das sociedades que se
formam (CARVALHO, 2006, p.41).

O Estado do Rio de Janeiro vinha sendo assolado por grave crise política, moral
e econômica, com a proliferação dos casos de corrupção em todos os níveis e poderes
do governo estadual. Como forma de tentar pôr fim à grave situação que vinha
sacrificando a sociedade fluminense, recorreu-se aos militares. “O ‘militarismo
imprevisto’ desenvolve-se [...] devido ao fracasso dos dirigentes civis em agirem com
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relevância e coerência” (JANOWITZ, 1967, p.22). As Forças Armadas já estavam
acostumadas a intervir em assuntos de GLO, catástrofes naturais ou em atividades
de cooperação nacional, porém na intervenção foram alocadas para cargos de
políticos que não desempenharam suas funções de forma satisfatória. Foi mais uma
vez o “[...] impulso incoercível das autoridades no sentido do emprego do Exército em
substituição às burocracias civis devastadas pela corrupção e incompetência”
(ALSINA JÚNIOR, 2018, p.174).
A contribuição do trabalho para as Ciências Militares reside no ineditismo da
gestão da segurança pública por militares das Forças Armadas, particularmente do
EB. Como descrito anteriormente, o Exército já possuía considerável know-how no
planejamento e emprego das suas tropas em GLO, auxiliando os OSP notadamente
no patrulhamento de vias e na segurança do perímetro de comunidades. A IF propiciou
um novo emprego das Forças Armadas: o de gestor e de administrador dos OSP,
experiência que deve ser estudada, analisada e difundida no âmbito das forças.
Esta pesquisa, portanto, pretende fornecer subsídios para formulação de
políticas que podem ser usadas para reestruturar a segurança pública – devolvendo
às autoridades civis a responsabilidade por este setor. Assim, este trabalho contribui
para gerar dados para futuras políticas públicas a serem implementadas, visto que a
temática da segurança pública é de grande interesse de todos. Através da Intervenção
Federal, que foi mormente gerencial, houve aprendizado em uma instituição basilar
da sociedade fluminense (PMERJ), o que pode servir de base para estudos sobre a
sua viabilidade em outras unidades da federação (UF), levando-se em consideração
cada contexto político e histórico.
Outra contribuição importante é a de buscar adensar a literatura sobre a gestão
do conhecimento na área de administração pública. A IF foi um evento recente e
inédito, uma medida política drástica tomada para resolver a situação crítica da
segurança pública no Rio de Janeiro, onde conhecimentos foram transmitidos em
pouco tempo, cabendo a verificação se os mesmos foram assimilados e estão em
vigor na PMERJ. Com isso, este trabalho tem a importância até mesmo de poder
justificar a IF e o seu legado na gestão, principalmente, junto àquela corporação.
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1.5 METODOLOGIA
O método utilizado foi o do estudo de caso. É um método relevante quando o
estudo requer “[...] uma descrição ampla e ‘profunda’ de algum fenômeno social” (YIN,
2015, p.4), preferencialmente para um evento contemporâneo e sobre o qual o
pesquisador tem pouco ou nenhum controle. A unidade de análise foi o processo de
transmissão de conhecimentos entre a IF e a PMERJ. A delimitação ocorreu devido
ao fato da PMERJ vir a mente quando se pensa em segurança pública, possuir o maior
efetivo, maior contato com a população, maior atenção pela mídia e também por ter
recebido o maior aporte de recursos no período.
No relacionamento com a PMERJ, muito embora o fato de que todas as Forças
Armadas forneceram militares para o desempenho das funções na IF, este trabalho
focará a sua atenção principalmente no EB, visto que foram seus militares que
conduziram a maior parte dos trabalhos de planejamento e as atividades no período,
além da ligação histórica entre as corporações, como será visto mais à frente.
Este foi um estudo de caso descritivo, pois preocupou-se com um relato “[...]
detalhado de um fenômeno social que envolva, por exemplo, sua configuração,
estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamentos com outros fenômenos.
Procurou ilustrar a complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos (GODOY,
2006, p.124). A IF operou em um ambiente complexo, interagindo com a PMERJ na
transmissão de conhecimentos inerentes à gestão. Desta interação, a PMERJ teve
acesso a novas ferramentas que impactaram na sua organização e as suas atividades.
O estudo de caso descritivo tem aplicação quando tem como objetivo “[...]
descrever uma intervenção e o contexto da vida real no qual ela ocorreu” (YIN, 2015,
p. 20). Desta forma, a situação anterior à IF será descrita, permitindo um panorama
da conjuntura política, econômica e de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro,
propiciando as condições para a implementação da intervenção. As condicionantes
serão descritas a partir da década de 1980, como marco do início da atuação das
facções e do crime organizado.
O estudo de caso teve igualmente, em certo grau, caráter analítico e avaliativo,
visto que da descrição das ações da IF e a transmissão/absorção de conhecimentos
com a PMERJ contribuiu para a análise do fenômeno. O trabalho procurou, em certa
medida, “julgar os resultados e a efetividade de um programa” (GODOY, 2006, p.125),
com as ressalvas que a IF foi muito ampla e por pouco tempo, não tendo esta pesquisa
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a pretensão de colocar um ponto final no assunto, ainda mais porque a Polícia Militar
foi reformulada em secretaria e houve mudança na condução política do Estado.
A presente pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois buscou-se a
compreensão dos conhecimentos incorporados pela PMERJ, transmitidos pela IF. O
enfoque qualitativo busca principalmente “[...] a dispersão ou expansão dos dados e
da informação” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2014). O estudo qualitativo, também,
permite que o investigador “[...] forme crenças próprias sobre um fenômeno estudado,
como seria um grupo de pessoas únicas ou um processo particular” (SAMPIERI;
COLLADO; LUCIO, 2014, p.10, tradução nossa). O fenômeno do processo de
transmissão de conhecimentos pela Intervenção foi analisado, valendo-se dos
aprendizados verificados na organização da PMERJ.
A pesquisa teve um caráter descritivo, buscando especificar “[...] as
propriedades, as caracterísitcas e os perfis de pessoas, grupos, comunidades,
processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se submeta a análise”
(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2014, p.92, tradução nossa). Os estudos descritivos,
também, são úteis para mostrar “[...] com precisão os ângulos ou dimensões de um
fenômeno, sucesso, comunidade, contexto ou situação” (SAMPIERI; COLLADO;
LUCIO, 2014, p. 92, tradução nossa). Os militares e os policiais apresentaram pontos
de vista convergentes e, por vezes, divergentes sobre o conhecimento transmitido e
retido, fato que foi observado e registrado neste trabalho a fim de proporcionar uma
visão mais completa e profunda da IF.
A fim de assegurar a qualidade da pesquisa, de acordo com Yin (2015), existem
três testes para uma pesquisa de estudo de caso descritivo: a validade do constructo;
a validade externa; e a confiabilidade. O presente estudo utilizou tais testes durante
todo o transcorrer dos trabalhos, o quais serão descritos a seguir.
A validade do constructo visa reduzir a subjetividade do pesquisador. Para tal,
o pesquisador deve “definir a mudança em termos de conceitos específicos (e
relacioná-los aos objetivos originais do estudo) e identificar as medidas operacionais
que combinam os conceitos” (YIN, 2015, p.49). Desta forma, foi analisada a
documentação produzida pelo GIFRJ, valendo-se dos conceitos da teoria de Nonaka
e Takeuchi. O conhecimento explícito, que se encontra disponível nos planos e
documentos, com foco na gestão, e os conhecimentos tácitos, que foram incorporados
de maneira prática, foram verificados e confirmados se estão em vigor. Para passar
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por este teste, devem-se usar múlitplas fontes de evidência, tais como a
documentação, registros em arquivo e as entrevistas (YIN, 2015, p.110), o que foi
realizado nesta pesquisa.
Ao valer-se de diversas fontes, foi utilizado também o instrumento da
triangulação dos dados, a qual ajudou a reforçar a validade do constructo com a
“convergência de evidências” (YIN, 2015, p.125). A triangulação serviu para auxiliar a
confirmação do que foi aprendido pela PMERJ, após análise das fontes escritas e das
entrevistas realizadas, visto que “a triangulação de dados significa coletar dados em
diferentes períodos e de fontes distintas de modo a obter uma descrição mais rica e
detalhada dos fenômenos” (DENZIN, 1978, apud AZEVEDO et al., 2013, p.4). A
triangulação neste trabalho foi primordial para que os conhecimentos transmitidos
fossem confirmados, valendo-se da pesquisa em todos os planos e relatórios do
GIFRJ; dos estudos referenciais aprofundados sobre a IF; e das entrevistas com
militares e policiais, sendo que também neste universo houve a triangulação das
informações dos entrevistados, visto que os mesmos podiam falar sobre área além da
qual travaram contato mais direto.
Neste viés, a proteção das pessoas foi assunto relevante e sensível na
presente pesquisa, pois a mesma foi baseada principalmente nos entendimentos
levantados durante as entrevistas. Para tanto, de acordo com Yin (2015), foi obtido o
consentimento infomado de todas as pessoas que fizeram parte do estudo de caso;
protegendo os participantes de qualquer dano; e protegendo a privacidade e a
confidencialidade, as quais são tão caras ao militares, principalmente aos que
ocuparam/ocupam posições de comando. Todos entrevistados preencheram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). As entevistas procuraram deixar os
entrevistados o mais à vontade possível, a fim de poderem expressar as suas opiniões
de forma livre, em um ambiente de confidencialidade.
Com referência à validade externa, cabe saber “se as descobertas do estudo
de caso são generalizáveis além do estudo imediato, independentemente do método
de pesquisa utilizado [...]” (YIN, 2015, p.51). Não se pretendeu com o presente
trabalho a transferibilidade dos ensinamentos da intervenção federal na área de
segurança pública para outros estados da federação, visto que ela ocorreu dentro de
um contexto político e econômico, o qual foi construído por décadas. O presente
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trabalho pretendeu, sim, demonstrar o que foi aprendido em termos de gestão e que,
em outro momento e local, poderá servir de base para futuros estudos de aplicação.
A confiabilidade da pesquisa será alcançada se “[...] um pesquisador,
posteriormente, seguir o mesmo procedimento, conforme descrito pelo primeiro, e
conduzir o mesmo estudo de caso novamente, ele deverá obter os mesmos achados
e conclusões” (YIN, 2015, p.51). Para tal, a pesquisa valeu-se da criação de uma base
de dados do estudo de caso, onde os dados “[...] irão além da informação narrativa ou
numérica, incluindo documentos e outros materiais coletados do campo. Desta forma,
outras pessoas podem “[...] inspecionar todo o banco de dados (arquivos eletrônicos
e portifólio), e não apenas ler seu relatório de estudo caso”, aumentando “[...]
notavelmente a confiabilidade de todo o seu estudo de caso” (YIN, 2015, p.128).
Como fontes de evidência (YIN, 2015), serão utilizadas a documentação, os
registros em arquivo e as entrevistas. A documentação do período da IF será
analisada, particularmente a produzida pelo GIFRJ e pela PMERJ, a fim de verificar
as semelhanças e efeitos da primeira sobre a segunda. O uso dos documentos é
importante para “[...] corroborar e aumentar a evidência de outras fontes” (YIN, 2015,
p.111). Os registros em arquivo serão verificados como fontes de dados estatísticos,
com destaque para o Instituto de Segurança Pública (ISP), o qual é uma autarquia
vinculada ao governo do estado do Rio de Janeiro, com grande conhecimento
adquirido na análise de dados de segurança pública e que acompanhou de forma
imparcial, ética e transparente todo o período da IF.
Como fonte de dados, a pesquisa documental e bibliográfica foi realizada
através da análise de todos os Planos produzidos pela IF, assim como da
documentação disponibilizada pela PMERJ. Cabe ressaltar que esta pesquisa valeuse também dos Estudos Referenciais da Intervenção Federal, elaborados por
professores doutores da Universidade de Brasília (UnB) pertencentes à Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), os quais tiveram o objetivo
de sistematizar as informações geradas ao longo da intervenção, a fim de que se
tornassem úteis para futuras utilizações em situações similares “[...] tanto na
intervenção federal lato sensu, quanto na área de segurança pública em geral”
(GARTNER, 2019, p.43).
Dentre os instrumentos de coleta de dados, as entrevistas semiestruturadas
foram os mais importantes. Valendo-se de conceitos da Teoria do Conhecimento e
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dos documentos produzidos pela IF, buscou-se- seguir a “[...] própria linha de
investigação e formular questões verdadeiras (conversasionais), de maneira imparcial
[...]” (YIN, 2015, p.114). A ameaça metodológica da “reflexividade”, onde a “[...]
perspectiva, inconscientemente, influencia as respostas do entrevistado, mas as
respostas também, inconscientemente, influenciam sua linha de investigação” (YIN,
2015, p.116) foi minimizada ao saber do seu risco, procurando não induzir respostas
esperadas ou que já constavam em documentação prévia.
A forma de entrevistas foi a semiestruturada, pois são adequadas quando o
pesquisador deseja apreender a compreensão do mundo do entrevistado e as
elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e crenças. São pertinentes
“quando o assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e
‘delicado’” (GODOY, 2006, p.134). As entrevistas seguiram um roteiro de perguntas
(Anexo B), porém foram executadas de forma que o entrevistado pudesse expressar
o que lhe conviesse, construindo um ambiente de cumplicidade e sinceridade com o
entrevistador. O roteiro serviu apenas como um guia, com os questionamentos
divididos por áreas funcionais da IF, contudo o entrevistado poderia falar sobre
qualquer área funcional ou experiência, independentemente da área que tenha
trabalhado mais diretamente. Tal fato foi claramente informado pelo pesquisador ao
início dessas atividades.
Para a definição da amostragem para a entrevista, foi utilizada a técnica de
“bola de neve”. Ela é uma amostra “não probabilística, que utiliza cadeias de
referência” (VINUTO, 2014, p. 203). Foram definidas as pessoas a serem
entrevistadas, entre militares que trabalharam na IF e os militares da PMERJ que
trabalharam e/ou encontram-se trabalhando no corrente ano em áreas relacionadas.
De acordo com Vinuto (2014), deve-se buscar profissionais “sementes”, a fim que os
mesmos “[...] indiquem novos contatos com as características desejadas, a partir de
sua própria rede pessoal, e assim sucessivamente e, dessa forma, o quadro de
amostragem pode crescer a cada entrevista, caso seja do interesse do pesquisador
(VINUTO, 2014, p. 203). Com isso, a relação inicial de pessoas a serem ouvidas foi
retificada/ratificada durante o trabalho, de acordo com a necessidade do
aprofundamento em determinado ponto e com as informações dos novos contatos.
A amostragem “bola de neve” também se mostrou útil devido ao público a ser
entrevistado, formado por militares das Forças Armadas e policiais militares, muitas
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vezes de carreira e que podem ter algum tipo de receio em participar. A grande
vantagem dessa forma de amostragem foi “o fato dos entrevistados serem recrutados
a partir da relação pessoal das pessoas dispostas a indicar contatos, o que pode
emprestar confiabilidade ao entrevistador (VINUTO, 2014, p. 208). Pôde-se, desta
forma, ter acesso a pessoas que inicialmente não concederiam as entrevistas, mas
que o farão por causa das “sementes”, as quais foram fundamentais para a conclusão
desse trabalho.
Ela “procura tirar proveito das redes sociais dos entrevistados identificados para
fornecer ao pesquisador um conjunto cada vez maior de contatos potenciais, sendo
que o processo pode ser finalizado a partir do critério de ponto de saturação. (VINUTO,
2014, p. 204). O ponto de saturação será alcançado, segundo a autora, quando “não
há novos nomes oferecidos ou os nomes encontrados não trazem informações novas
ao quadro de análise (VINUTO, 2014, p. 203). O ponto de saturação neste trabalho
foi alcançado quando foram entrevistadas pessoas em todas as áreas funcionais, com
pelo menos um militar e um policial militar em cada área correlata, e as informações
começaram a ficar coincidentes, o que foi reforçado quando outra pessoa de outra
área funcional também confirmava o mesmo conhecimento transmitido/absorvido.
O desenvolvimento deste trabalho requereu a realização de entrevistas no
período de 23/07/2020 a 06/10/2020, resultando em mais de 18 horas de gravação de
aúdio, perfazendo um total de 22 (vinte e dois) entrevistados, dos quais: 07 (sete) do
EB, 01 (um) da Força Aérea Brasileira (FAB), 12 (doze) policiais e 02 (dois) civis. Os
entrevistados militares e policiais militares foram oficiais superiores, com mais de 20
(vinte) anos de experiência na carreira e membros da alta administração do GIFRJ,
da SESEG, e da PMERJ, dentro das áreas funcionais. Os civis trabalharam
diretamente na IF, prestando assessoramentos de alto nível. A grande maioria
permitiu a sua identificação, o que demonstrou a confiança no trabalho, com ênfase
nas entrevistas presenciais enquanto a situação da epidemia do novo Coronavírus
permitiu, passando também a ser utilizada a plataforma Zoom, obtida do convênio da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) com a Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército (ECEME), para as entrevistas virtuais. Cabe destacar que um dos
entrevistados não quis se identificar e será tratado como “Entrevistado X”. Maiores
informações sobre os entrevistados podem ser obtidas no Anexo C deste trabalho.
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Quanto à análise dos dados do estudo de caso, foi utilizado o modelo lógico de
Yin (2015). O modelo lógico é uma técnica que “[...] consiste em combinar eventos
empiricamente observados com eventos teoricamente previstos” (YIN, 2015, p. 160).
Desta forma, através dos resultados das entrevistas pôde-se confirmar as evidências
de conhecimentos transmitidos pela IF constantes nos diversos planos e normativas,
como será explorado mais adiante, seguindo o ciclo do conhecimento. É um modelo
utilizado para rastrear os eventos quando uma intervenção pretende produzir um
determinado resultado ou uma sequência de resultados. Os resultados da IF
correspondem ao atingimento dos objetivos estratégicos propostos. Assim,
a intervenção poderia produzir, inicialmente, atividades com seus próprios
resultados imediatos; esses resultados imediatos poderiam, por sua vez,
produzir alguns resultados intermediários; e os resultados intermediários
produziriam, supostamente, os resultados finais ou definitivos” (YIN, 2015, p.
160).

Nesta pesquisa, optou-se somente por buscar responder ao problema
proposto, visto que não há estudos acadêmicos anteriores e a IF foi um evento
relativamente recente. O EB como gestor da segurança pública, e toda a
complexidade envolvida, são assuntos novos que carecem de maior amadurecimento
teórico. Desta forma, não foram formuladas hipóteses no trabalho, o que pode abrir
oportunidades futuras para análise e estudos futuros sobre a temática deste emprego
das Forças Armadas na segurança pública.
Cabe destacar neste ensaio metodológico que, através de decisão política
executiva do Governador do Estado, no Decreto Nº 46.581, de 22 de fevereiro de
2019, a SESEG foi extinta, criando a Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) e
a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). O GIFRJ trouxe ensinamentos para
a PMERJ, ainda que de forma incipiente visto seu pouco tempo de atuação frente à
uma organização bicentenária, com características, culturas e valores próprios. A não
existência da SESEG no ano de 2020 trouxe consequências para a pesquisa, uma
vez que ela era o ente central da gestão da segurança pública, agindo de forma
integradora junto aos OSP. O resultado desta medida, muito embora não seja objetivo
deste trabalho, poderá ser observado ao longo da pesquisa, interferindo no processo
de conversão do conhecimento da IF, como será abordado no capítulo seguinte.
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2. GESTÃO DO CONHECIMENTO
Desde a década de 1990, houve um incremento nos estudos relacionados ao
conhecimento e sua aplicação no meio empresarial. A administração do conhecimento
passou a ser explorada com maior ênfase, visto que era consenso que a criação do
conhecimento era “uma fonte de vantagem competitiva [...] visando a construir o
ambiente de aprendizado que preencherá as demandas da economia de informação
pós-industrial” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p.118). Com a globalização, a sociedade
aumentou a troca e o fluxo de informações, ocorrendo a necessidade de adaptações
constantes a novas tecnologias e serviços. Neste contexto, pode-se dizer que emergiu
a sociedade do conhecimento, advinda do aumento de oferta de produtos e serviços
especializados nos níveis interno e externo, ao mesmo tempo em que o conhecimento
passou a ser útil para obter resultados econômicos e também sociais (SCHLESINGER
et al., 2008; DRUCKER, 1993).
O recurso conhecimento emerge na sociedade, sendo muitas vezes de difícil
identificação, invisível e intangível, visto que, de forma diversa que outros recursos, é
mal compreendido, classificado, medido ou transmitido. Esse recurso passa a ser
essencial, após a revolução tecnológica que o incorpora às organizações como capital
intelecutal (WIIG, 2002), realizando a gestão efetiva dos recursos tradicionais da terra,
do capital e do trabalho. Assim, o conhecimento é um recurso que potencializa os
outros

recursos,

sendo

a

aplicação

do

conhecimento

ao

conhecimento

(SCHLESINGER et al., 2008, DRUCKER, 1993). Devido a sua importância na
atualidade, passou a ser comercializado, no denominado mercado do conhecimento.
O mercado do conhecimento utiliza o conhecimento como ativo de capital,
sendo negociado, comprado, descoberto, gerado e aplicado ao trabalho. Frente às
incertezas econômicas, é o “remédio mais esperado” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003,
p.15). Dificilmente as pessoas transmitem conhecimento sem querer nada em
contrapartida e, no caso do conhecimento, as moedas de pagamento podem vir na
forma de reciprocidade, reputação e altruísmo, onde o elemento confiança tem grande
importância nesse negócio (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; DRUCKER, 1999). Se há
o mercado do conhecimento, por conseguinte existem trabalhadores que operam essa
estrutura, que se relacionam intensamente nas transações e fluxos de conhecimento.
Drucker (1999) trata a respeito dos trabalhadores do conhecimento, cuja gestão
de sua produtividade é um dos principais desafios no século 21, em contrapartida aos
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trabalhadores manuais do século 20. Para tanto, são elencados alguns requisitos
desses trabalhadores, tais como: a pergunta “qual é a tarefa” por parte dos
trabalhadores, não sendo simples executores; autonomia para tomadas de decisão;
inovação

e

aprendizado

contínuo

no

trabalho;

ensino

contínuo

e

auto-

aperfeiçoamento; foco na qualidade e não na quantidade; tratamento como ativo na
organização, e não como um custo.
Realizada essa ambientação, a subseção seguinte abordará definições que
servirão de base para o entendimento desta pesquisa, a fim de familiarizar o leitor com
termos e espressões próprias da gestão do conhecimento.

2.1 DEFINIÇÕES
Ao iniciarmos o estudo sobre o conhecimento, cabe diferenciar os conceitos de
dados, informação e conhecimento. Dados são fatos objetivos e distintos, sem juízo
do seu valor e significação. Todas as organizações precisam de dados para terem
base de trabalho do que aconteceu e acontece, podendo fazer inferências a partir
deles. A informação seria os dados com significação, com propósito. A informação
representa uma comunicação, em que se pretende modificar o modo como o receptor
entende algo, fazendo diferença em sua percepção, produzindo novos insights. O
próximo passo nesta cadeia lógica é o conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 2003).
O conhecimento apresenta diversas conceituações pois, como já foi abordado
anteriormente, não é um recurso de fácil compreensão. Ele pode ser entendido como
uma informação efetiva em ação, com foco nos resultados, existindo dentro das
pessoas e que são transmitidas aos grupos e organizações, em uma mistura de
experiências, valores e insights (DRUCKER, 1993; DAVENPORT; PRUSAK, 2003).
Para Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento é a “crença verdadeira e justificada”,
dando um enfoque maior da filosofia oriental, enfatizando também o processo humano
e dinâmico, dialogando com os outros autores no sentido de que o conhecimento é
criado por pessoas, que têm experiências e entendimentos prévios.
Cabe a definição também de cultura organizacional, pois foi afirmado
anteriormente neste trabalho que o EB e a PMERJ apresentam semelhanças e
diferenças nesse aspecto, o que teria impacto na transmissão e absorção do
conhecimento. A cultura de uma organização pode ser entendida como um
aprendizado acumulado ao longo do tempo e compartilhado no âmbito do grupo, que
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funcionou bem para se tornar válido e aceito, o qual é transmitido aos novos membros.
Constitui um sistema de crenças, valores, normas comportamentais, como agir em
determinadas situações, o denominado “DNA cultural da organização” (SCHEIN,
2017, p.21).
A tipificação do conhecimento também é diversa na literatura, dependendo
sobremaneira do enfoque no qual o conhecimento é tratado e analisado. Para este
trabalho, o conhecimento será, de maneira geral, dividido em dois tipos principais: o
explícito e o tácito, visto que essas terminologias estão presentes na maioria dos
estudos sobre a gestão do conhecimento. Também cabe ressaltar que a teoria base
desta pesquisa se apoiará nas obras de Takeuchi e Nonaka, com as devidas ressalvas
que serão apresentadas mais adiante.
O conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso principalmente em
palavras, números ou sons, através de manuais e fórmulas. Tem a característica, por
conseguinte, de ser facilmente assimilado, transmitido e compartilhado, visto que é o
tipo de conhecimento que podemos ter acesso em pesquisas e nos diversos níveis de
ensino. Com esta codificação do conhecimento, dá-se a permanência dele ao longo
do tempo, pois materializa de certa forma o que as pessoas sabem. O desafio é
manter esse sistema de registro dos conhecimentos e sua divulgação ao maior
número de pessoas (NONAKA; TAKEUCHI, 2008; DAVENPORT; PRUSAK, 2003).
O conhecimento tácito, em contrapartida, não é facilmente identificado,
correspondendo a uma zona cinzenta no assunto, sendo um tipo mais intangível de
conhecimento. Para Nonaka e Takeuchi (2008), ele está baseado nas ações e nas
experiências práticas das pessoas, como nas ideias, valores ou emoções, com
complicada formalização. Davenport e Prusak (2003) concordam no sentido de que é
um conhecimento enraizado no indivíduo, sendo praticamente impossível de
reproduzir em um documento ou em um banco de dados. Caminhando pela filosofia,
Polanyi (1966) afirma que ele é o conhecimento daquilo que sabemos e que não
podemos contar, valendo-se da nossa consciência prévia, percepção e projeção. Por
conta dessas características, ocorre a crítica no sentido de que a forma tácita baseiase em fatores subjetivos demais, o que poderia desviar o planejamento estratégico e
a alocação de recursos em uma organização, por exemplo (LI; GAO, 2003).
Como forma sintética, o quadro a seguir demonstra as características dos tipos
de conhecimento apresentados:
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Quadro 1- Características dos conhecimentos

Fonte: Nonaka; Takeuchi (2008, p.58)

De acordo com o pensamento dialético, a síntese de A (tácito) e B (explícito)
cria C (novo conhecimento) (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Tácito e explícito não são
apenas complementares, mas também interpenetrantes, pois interagem entre si no
processo de conversão do conhecimento, explorado na sequência.

2.2 O PROCESSO SECI
Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), a conversão do conhecimento
corresponde à interação entre os conhecimentos tácitos e explícitos, a nível pessoal
e organizacional. Segundo os autores, são quatro os modos de conversão de
conhecimento:
(1) socialização: de tácito para tácito;
(2) externalização: de tácito para explícito;
(3) combinação: de explícito para explícito; e
(4) internalização: de explícito para tácito.
Este ciclo, tornou-se conhecido na literatura como modelo SECI (socialização,
externalização, combinação e internalização), espiral SECI ou processo SECI (quadro
2), pelo qual o conhecimento é transformado. Cada modo será apresentado a seguir.
Quadro 2- Modos de conversão do conhecimento

Fonte: Nonaka; Takeuchi (2008, p.60)
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A socialização é um processo de compartilhamento de experiências entre
indivíduos, com a transmissão de habilidades técnicas, fruto das experiências
pessoais (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Nela a pessoa aprende com a observação da
ação do corpo do outro (POLANYI, 1966) e, com a repetição em processo de
educação e treinamento, as crenças e valores são desenvolvidas e sedimentadas
(SCHEIN, 2017), como é o caso da formação nas escolas militares, criando o espírito
de corpo e o sentimento de pertencimento à instituição.
A externalização, ou também denominada de articulação, é a chave para a
criação do conhecimento, pois aproveita as experiências pessoais, tornando-as
explícitas em conhecimento codificado, transmissível e articulado. A sabedoria da
prática transforma-se em algo escrito, que pode ser replicado e aprendido por outros
indivíduos, não se limitando a um grupo restrito de pessoas na organização (NONAKA;
TAKEUCHI, 2008). Para que ocorra da melhor forma, depreende-se que ocorra
intenso contato pessoal (DAVENPORT; PRUSAK, 2003), e por ser difícil implementála, acaba sendo negligenciada na literatura organizacional, a qual enfoca os outros
modos de conversão.
A combinação utiliza diversas fontes explícitas, com os indivíduos trocando e
combinando o conhecimento através de meios como documentos, reuniões,
conversas telefônicas e redes de comunicação tecnológicas. O novo conhecimento é
gerado através da separação, adição, combinação e classificação do conhecimento
explícito, sendo a educação formal e o treinamento nas escolas exemplos típicos
desse modo de conversão (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).
A internalização proporciona a incorporação do conhecimento explícito em
tácito, estando intimamente ao “aprender fazendo”, ao know-how do indivíduo, o que
acaba por se tornar um patrimônio de grande valia para uma organização (NONAKA;
TAKEUCHI, 2008), pois pode-se vivenciar indiretamente a experiência de outras
pessoas. A interiorização é a identificação com os ensinamentos em questão,
estabelecendo a estrutura tácita para nossos atos e julgamentos morais, incorporando
às nossas crenças e valores de forma prática (POLANYI, 1966).
O processo de conversão do conhecimento é cíclico, e não necessariamente
tem uma ordem para acontecer, tampouco uma priorização ou hierarquia na
conversão do conhecimento. Também, as linhas de entendimento entre os modos são
tênues, o que poderia dificultar a plena identificação quanto ao início ou final de cada
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um. O processo SECI é apresentado na Figura 1, o qual apresenta algumas críticas
pertinentes e que devem ser levadas em consideração neste trabalho, visto que foi o
modelo escolhido devido à sua importância na literatura sobre o conhecimento e a sua
gestão. As críticas ao processo SECI serão exploradas na sequência.
Figura 1 - Processo SECI

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 24)

As críticas ao processo SECI dizem respeito à conceituação do que seria a
conversão

do

conhecimento.

A

externalização

e

a

internalização

seriam

verdadeiramente conversões, pois relacionam diretamente os conhecimentos tácitos
e explícitos. A socialização e a combinação não seriam conversões, mas sim
processos de transferência de conhecimento (BRATIANU, 2010). Outro ponto é que
a socialização e a externalização ocorrem somente entre indivíduos, o que não pode
ser considerada uma conversão, ao mesmo tempo que admitir que o conhecimento
tácito apresenta o componente sentimental levaria em consideração a cultura
japonesa de Nonaka e Takeuchi, o que não se aplicaria com facilidade na cultura
ocidental (GOURLAY, 2006).
Devido às críticas do processo SECI, cabe abordar o que seria a transferência
do conhecimento. Ela envolve duas ações: a de transmissão (enviar ou apresentar
conhecimento a um potencial receptor) e a de absorção pela pessoa ou grupo. Se o
conhecimento não é absorvido, ele não foi transferido. O acesso ao conhecimento é
condição necessária, mas não garante que ele será utilizado posteriormente. Para que
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ocorra a transferência de conhecimento, é preciso que as pessoas falem umas com
as outras, sendo este um ponto que deve ser considerado quando se pretender
proporcionar um ambiente favorável ao conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK,
2003)
Para que possamos definir gestão do conhecimento, faz-se necessário um
breve entendimento do que seria gestão neste trabalho. Gestão é o ato de planejar,
organizar, integrar, medir e desenvolver pessoas, seja no meio empresarial quanto no
público. Ela implementa a performance competitiva, contribuindo para melhorar os
resultados das instituições, dentro de um contexto cultural e político (DRUCKER,
2011). Por ela lidar diretamente com o ser humano, tem correlação direta com o
conhecimento.
A gestão do conhecimento é o processo de criar novos conhecimentos que
geram valor a partir de bens intangíveis da organização, incorporando-os de forma
rápida em novos produtos, serviços, tecnologias e sistemas (NONAKA; TAKEUCHI,
2008; SVEIBY, 1997). Tem como finalidade melhorar o desempenho de organizações,
tanto públicas como privadas, países e indivíduos, desenvolvendo novas
capacidades, estratégias e formas de operação (BATISTA, 2004; WIIG, 2002). Com a
gestão do conhecimento, evita-se a solução de continuidade, visto que a probabilidade
de que o projeto se sustente na ausência de indivíduos é maior, passando a ser uma
iniciativa organizacional e não apenas individual (DAVENPORT; PRUSAK, 2003), o
que auxilia bastante nas organizações em que ocorre o remanejamento de funções
com frequência.

2.3 CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
Como vimos anteriormente, o indivíduo está no centro da criação do
conhecimento. Com isso, em uma organização, a pessoa deve ser incentivada a criálo, bem como transmiti-lo ao seu grupo e, por conseguinte, à organização como um
todo. Com a difusão do conhecimento, a empresa pode evoluir, em busca de novos
conhecimentos, retroalimentando o processo. Daí a necessidade do estímulo à
criação do conhecimento organizacional, que será abordada nesta subseção.
Uma organização pode ser entendida como um grupo humano especializado
em determinada atividade, trabalhando com objetivos comuns para fazer o
conhecimento produtivo (DRUCKER, 1993). Assim, tem como base o indivíduo, que
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interage com os demais, e desta forma depende dos conhecimentos tácitos e
explícitos que ele já carrega e os que vai adquirir ao desenvolver sua função na
estrutura de trabalho. O conhecimento vem do indivíduo, é disseminado para os
demais e a organização também pode aproveitar esse processo para criar
conhecimento a nível de coletividade, à disposição de todos que necessitam de tal
saber.
A criação do conhecimento organizacional amplifica o conhecimento individual
à corporação, valendo-se de mecanismos como o compartilhar de experiências, o
diálogo, a discussão e a comunidade de prática (NONAKA e TAKEUCHI, 2008). Isso
significa melhorar a qualidade dos produtos, foco dos trabalhadores do conhecimento
mencionado anteriormente, sendo um ativo que aumenta com o seu uso praticamente
de forma ilimitada, ao contrário de outros ativos materiais que diminuem com a sua
utilização (BATISTA, 2004; DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Ressaltam-se as
condições que devem ser criadas para esse ambiente de criação dentro das
organizações, o que será abordado mais à frente neste trabalho.
A criação do conhecimento tem três características principais: o uso de
metáforas e analogias; o compartilhamento do conhecimento individual com outras
pessoas; e o novo conhecimento está entre a ambiguidade e a redundância
(NONAKA; TAKEUCHI, 1995). O uso de imaginação e símbolos é uma forma de
comunicação do conhecimento tácito, para que ele se torne inteligível para os demais.
O conhecimento individual deve ser compartilhado, sendo fator primordial no processo
pois a organização não cria por si só o conhecimento. A ambiguidade é caracterizada
por diversos pontos de vista, e a redundância significa a sobreposição de
conhecimento, com a ampliação a um maior número de pessoas mesmo sem conexão
direta ao assunto. Assim, o caos criativo é instalado, o qual é necessário para a
emersão de um novo conhecimento.
Davenport e Prusak (2003) afirmam que a geração do conhecimento pode ser
realizada sob as formas de aquisição, onde organizações podem ser compradas e
indivíduos competentes e inteligentes contratados; de recursos dedicados, com a
estruturação de departamentos de pesquisa dedicados à criação de conhecimento
específico; da fusão, onde ocorre a reunião de pessoas com opiniões diferentes e de
áreas diversas, corroborando com a ideia do caos criativo de Nonaka e Takeuchi; da
adaptação, através do aparecimento de novas tecnologias e produtos concorrentes; e
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rede de conhecimento, onde ocorre o compartilhamento e a obtenção de
conhecimento dentro e fora da organização, donde vem o provérbio “bem roubado é
meio caminho andado” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.28).
Os modelos de criação do conhecimento no nível organizacional influenciam
como a gestão do conhecimento se dará e qual serão os seus atores mais
importantes. A seguir, serão abordados três modelos organizacionais e seus impactos
na criação do conhecimento: os modelos top-down; bottom-up; e middlle-up-down
(NONAKA; TAKEUCHI, 1995).
O modelo top-down, ou de cima para baixo, é o verticalizado, hierarquizado,
onde as demandas e diretrizes vêm dos escalões superiores da corporação. O
protagonismo da criação do conhecimento fica com os administradores do topo. Este
modelo é adequado principalmente para lidar com conhecimento explícito, com foco
na combinação e na internalização (NONAKA e TAKEUCHI, 2008).
O modelo bottom-up, ou baixo para cima, é o inverso do top-down, com uma
forma plana e horizontal, com poucas camadas de hierarquia. Ele pressupõe a
participação dos empregados empreendedores da linha de frente, com muitas poucas
ordens e instruções provenientes do topo da administração. Este modelo é adequado
principalmente para lidar com o conhecimento tácito, com foco na socialização e
externalização, onde o indivíduo empreendedor da linha de frente cria o conhecimento
(NONAKA e TAKEUCHI, 2008).
Takeuchi e Nonaka propuseram o modelo “middle-up-down”, ou entre o topo e
o meio, implementado por empresas japonesas, a fim de aproveitar os pontos
positivos dos modelos top-down e bottom up. Para os autores, o conhecimento
explícito (top down) e o conhecimento tácito (bottom up) criariam a síntese do
conhecimento (middle-up-down). O conhecimento é criado por gerentes de nível
médio, envolvendo os funcionários de topo e de linha de frente. Neste modelo,
a alta administração proporciona o sentido de direção em relação a aonde a
empresa deveria dirigir-se e articula a visão ou o sonho (“O que deveria ser”)
para a organização, enquanto os empregados da linha de frente, nas
trincheiras, olham para a realidade (“O que é”). O papel dos administradores
medianos é resolver a contradição entre o que a alta administração espera
criar e o que existe verdadeiramente no mundo real” (NONAKA e TAKEUCHI,
2008, p. 26).
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Os modelos de criação mais comumente utilizados no ocidente são o top-down
e o bottom-up, particularmente o top-down em organizações militares altamente
hierarquizadas. O modelo proposto pelos autores apresenta críticas, no sentido que a
literatura aponta justamente problemas que ocorrem no nível médio de gerência, com
os gerentes mais resistentes às mudanças, com delegação de competências
insuficiente e a comunicação entre os níveis estratégico e operacional inadequada,
visto que não querem perder o cargo, o poder e os privilégios que os conhecimentos
restritos a eles proporcionam (COELHO, E., 2014).
As condições de criação do conhecimento organizacional devem ser
perseguidas por seus dirigentes, muito embora a maioria das empresas não se esforce
de forma organizada em cultivar atividades orientadas para o conhecimento junto ao
seu pessoal (DAVENPORT; PRUSAK, 2003), com a criação de um sistema que
facilite o aprendizado de seus membros (ALIPOUR; IDRIS; KARIMI, 2011). Tais
condições não são fáceis de implementar, visto que o conhecimento depende
primordialmente do indivíduo, da sua relação com a organização e da própria cultura
da instituição. A seguir serão apresentados aspectos desejáveis na construção de
ambientes verdadeiramente propícios ao conhecimento.
Nonaka e Takeuchi (2008) apresentam os seguintes requisitos fundamentais
para que o conhecimento se crie, transforme-se e difunda-se na organização:
intenção; autonomia; flutuação e caos criativo; redundância; e requisito variedade, os
quais serão apresentados na sequência.
A intenção corresponde à visão da organização por parte dos seus integrantes.
Assim, baseada nela, todos devem saber qual o conhecimento mais importante da
instituição e como se daria o compartilhamento através de um sistema administrativo
próprio a sua implementação. O gestor deve proporcionar uma estrutura adequada e
treinamento de como compartilhar o conhecimento e as experiências (ALIPOUR;
IDRIS; KARIMI, 2011). Ela favorece o comprometimento dos empregados,
proporcionando as bases para a criação do conhecimento.
A autonomia permite que as pessoas possam agir até onde a situação permita,
tomando decisões baseadas em conhecimentos adquiridos de forma própria. A
autonomia também aumenta a possibilidade de motivação dos indivíduos para a
criação de novos conhecimentos, estimulando o pensamento crítico e as novas ideias
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(ALIPOUR; IDRIS; KARIMI, 2011). As pessoas estabelecem seus limites de tarefas
por conta própria, em busca do objetivo final da organização.
A flutuação e o caos criativo referem-se aos hábitos e rotinas que são abalados
frente a acontecimentos e mudanças. A flutuação ocorre quando as organizações
podem explorar a ambiguidade e a redundância para seu próprio sistema de
conhecimento. O caos criativo é o caos intencional, que aumenta a tensão dentro da
organização e concentra a atenção dos membros organizacionais na definição do
problema e na resolução da situação de crise, gerando conhecimento.
A redundância, já abordada anteriormente, promove a partilha do conhecimento
tácito, pois os indivíduos podem sentir o que os outros tentam articular, acelerando o
processo de criação do conhecimento. Mesmo em uma organização de hierarquia
rígida, a informação redundante ajuda a criar novos canais de comunicação. Assim, a
redundância de informação facilita o intercâmbio entre a hierarquia e a não-hierarquia.
O requisito variedade se refere ao acesso do conhecimento pelo maior número
de pessoas possível, garantindo a igualdade no acesso a uma maior gama de
informações, o que é potencializado pela diversidade dos integrantes da instituição. O
conhecimento será criado, desta forma, vindo de fontes variadas, com a criação de
uma cultura organizacional que estimule o compartilhamento de ideias, incentivando
o diálogo e o trabalho em equipe (ALIPOUR; IDRIS; KARIMI, 2011), buscando
diferentes interpretações para as novas informações.
A fim de que o conhecimento seja criado em uma organização, através do
processo SECI, faz-se necessário o estabelecimento de um local adequado, podendo
ser físico, virtual ou mental, proporcionando uma linguagem entendida por todos, com
as metáforas comuns e as rotinas bem consolidadas, em um espaço livre e seguro
para criar, compartilhar e explorar o conhecimento (AHMADJIAN, 2008). Este local
recebeu a denominação de ba, podendo ser entendido mais facilmente como uma
sala de reuniões, mas também pode ser entendido como as interações entre os
indivíduos; assim, a empresa poderia ser considerada como uma “[...] configuração
orgânica de vários ba [...]” (NONAKA; TOYAMA, 2008, p.100).
As condições para a criação de um ba favorável também são importantes
quando se trata da transmissão do conhecimento entre organizações. Deve-se levar
em conta o estabelecimento de uma cultura e linguagem compartilhadas, dentro de
um ambiente de confiança entre as partes. Adicionalmente, o modo como foi criado o
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vínculo entre interorganizacional e a duração de tempo influenciam neste processo
(NONAKA; TOYAMA, 2008). No caso da IF, cabe destacar que a transmissão dos
conhecimentos pelo GIFRJ e a sua absorção pela PMERJ foi realizada em um ba com
características peculiares, visto as semelhanças e diferenças nas culturas
organizacionais, a forma de intervenção federal para o estabelecimento do
relacionamento e o relativo curto espaço de tempo dessa interação.

2.3 BARREIRAS PARA CRIAÇÃO
Muito embora o conhecimento e a sua criação sejam de importância
reconhecida pelas organizações, sua efetiva implementação não é tarefa fácil. “A
criação do conhecimento é um processo frágil, que não é passível às técnicas da
administração tradicional devido às características do conhecimento em si” (ICHIJO,
2008, p.119). A complementaridade e a sinergia dos conhecimentos tácitos e
explícitos também colabora para esta dificuldade, aliado aos fatores humano e
organizacional.
O conhecimento é produzido pelo indivíduo, que o difunde pela organização.
Durante essa criação, podem ocorrer barreiras que atrapalham a elaboração do
conhecimento. As barreiras poderão ser individuais ou organizacionais, sendo
diferentes, porém interrelacionadas (ICHIJO, 2008), como veremos a seguir.

2.3.1 Barreiras individuais
A criação do conhecimento no nível individual envolve a capacidade de lidar
com novas situações, eventos, informação e contextos. As novas experiências
impactam de forma diversa cada pessoa, o que deve ser levado em consideração
pelos gestores do conhecimento. Os indivíduos podem relutar ou mesmo não aceitar
novas lições, insights, ideias ou observações. Como barreiras individuais, podemos
citar a acomodação e a autoimagem (ICHIJO, 2008).
A acomodação limitada faz com que a pessoa não esteja aberta a novos
conhecimentos, novos desafios, novas ideias, novos procedimentos, visto que não
tem respostas ou rotinas claramente definidas. A nova situação, uma tarefa muito
complexa, pode colocar a pessoa em situação defensiva, tirando-a de sua zona de
conforto. Seria uma barreira mental a novos conhecimentos, com uma falta de vontade
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e de capacidade de absorção (ICHIJO, 2008; DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Seria a
pergunta: “por que fazer o novo se posso fazer o velho, que eu sei?”.
A autoimagem representa o lastro de conhecimento que o indivíduo tem, e o
novo conhecimento poderia ter que modificar a pessoa, o que causaria a resistência
à novidade. Nossa autoestima é baseada naquilo que sabemos e em como fizemos
as coisas no passado (DAVENPORT; PRUSAK, 2003), tendo relação com o que
pensamos a respeito de nós mesmos. A pessoa pode pensar em um momento que
domina determinado assunto e que poderia não ter mais esse pensamento sobre si
mesma com uma nova situação. Por isso, afastar-se de hábitos conhecidos pode
parecer muito arriscado, como por exemplo aprender a utilizar recursos tecnológicos
que não está acostumada (ICHIJO, 2008).

2.3.2 Barreiras organizacionais
Cada membro de uma corporação tem suas próprias características, com
conhecimentos peculiares, uma experiência de vida adquirida ao longo do tempo. Seu
conhecimento é um “artefato social construído das experiências coletivas de sua força
de trabalho, dos talentos que ela recompensa e das histórias compartilhadas dos
triunfos e erros da empresa” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.33).
Podemos citar quatro barreiras organizacionais graves: a necessidade de uma
linguagem legitimada; histórias organizacionais; procedimentos; e paradigmas da
empresa (ICHIJO, 2008). Cada uma será melhor explicada a seguir.
A linguagem legitimada refere-se que a comunicação deva ser entendida por
todos na organização, evitando-se o uso de termos técnicos que somente setores
específicos conhecem em reuniões e na disseminação do conhecimento. A linguagem
deve ser aceitável para todos os setores, visto que em uma organização existem
pessoas

com

diferentes

culturas,

vocabulários

e

quadros

de

referência

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003).
As histórias organizacionais, os procedimentos e os paradigmas representam
a memória do que deu certo e do que deu errado, sendo um repositório de boas
práticas de soluções de sucesso para tarefas complexas. Porém, elas podem inibir
novas ideias, reduzindo a iniciativa dos seus integrantes, fazendo com que estes se
moldem à frase “sempre foi feito assim”, muito ouvida em corporações. Também, as
pessoas podem ser desestimuladas ao assessoramento de ideias contrárias ao status
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quo vigente, não externando seus pontos de vista, o que representa um entrave ao
conhecimento organizacional (ICHIJO, 2008).
Encerrando a seção referente à GC, cabe apresentar outras críticas à teoria de
Nonaka e Takeuchi, as quais apontam deficiências e que serão levadas em conta
neste trabalho.
McLean (2004) fez uma crítica segundo os requisitos para elaboração de uma
teoria, baseados no Método Geral de Construção de Teoria de Lynham (2002) 1 .
Quanto à aplicação, a teoria seria válida em empresas fora do Japão, em empresas
públicas, organizações governamentais? A operacionalização da teoria fica difícil,
devido à natureza relativamente abstrata do assunto, sem o estabelecimento de
hipóteses que possam ser testadas. Também, com o foco em empresas privadas
japonesas, não ficou claro se os estudos de caso foram usados no desenvolvimento
ou confirmação da teoria. Como aspectos positivos, o autor cita a simplicidade e
clareza, ao mesmo tempo que ela procurou se desenvolver em trabalhos futuros,
ampliando o seu conceito em outras obras dos autores japoneses.

2.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A gestão do conhecimento vem sendo amplamente aplicada no setor privado
de acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), Batista (2004) e Davenport e Prusak
(2003), mas para aplicá-la no setor público, há de se levar em conta elementos
adicionais.
A gestão do conhecimento na administração pública (AP) pode ser definida
como um conjunto de processos sistematizados, visando identificar, criar, armazenar,
compartilhar e aplicar informações e conhecimentos. Pode servir para tomada de
decisões, gerenciamento de políticas públicas, melhorando a qualidade do serviço
público e sua eficiência (FRESNEDA; GONÇALVES, 2007; BATISTA, 2012).
A GC na AP tem objetivos que trazem muitos benefícios, representando um
grande ativo nas organizações. A agenda pública é melhor implementada, valendo-se
de serviços e funções eficazes; o capital social e intelectual dos indivíduos são melhor
aproveitados, o que impacta diretamente na corporação com um todo; desenvolve os
_______________________
1

LYNHAM, S. A. The general method of theory-building research in applied disciplines. Advances in
Developing Human Resources 4(3), p. 221-241. 2002
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cidadãos para que os mesmos se tornem trabalhadores do conhecimento, elevando
as suas competências e explorando suas capacidades (WIIG, 2002; SCHLESINGER
et al, 2008; DRUCKER, 1999).
A GC na AP também permite antecipar-se e tratar de maneira apropriada e
oportuna novas situações e desafios, na medida em que o conhecimento já existente
na organização pode ser acessado e utilizado de forma mais rápida e racional,
valendo-se das estruturas de tecnologia da informação (TI). Adicionalmente, a GC
permite que a sociedade tenha uma participação mais ativa na formulação,
implementação e avaliação das políticas públicas, visto que ela tem acesso às
informações e ao conhecimento do poder público (BATISTA, 2004).
A administração pública é responsável por gerir os recursos da sociedade,
sendo uma atividade complexa e de grande relevância. Através dela, os objetivos
políticos são colocados em prática, em consonância com os anseios da população.
Neste ponto, tem estreita ligação com os anseios e a cultura da comunidade na qual
está inserida (WIIG, 2002). Desta forma, ela representa um “eixo transmissor entre o
Estado e a sociedade” (BRAUN; MUELLER, 2014, p.986), na medida em que é uma
via de mão dupla entre o povo soberano e o governo eleito.
A administração pública e a privada são diferentes em relação aos seus
objetivos. A pública busca atender a demandas da sociedade e não há a busca do
lucro. Na privada, a gestão busca o melhor custo-benefício no emprego dos seus
recursos, a fim de crescer economicamente (COELHO, 2014). A não persecução da
vantagem econômica impacta nas condicionantes do serviço público brasileiro, tendo
efeitos na GC, pois o conhecimento na AP não traz ganhos econômicos diretos aos
gestores, tendo impactos para a sociedade. Enquanto que na administração privada,
gerir o conhecimento trará inovações, novos produtos e novos lucros.
O engessamento do modelo burocrático público contrasta com o ambiente
dinâmico da esfera privada. O modelo burocrático é altamente hierarquizado,
impessoal e com extremo formalismo, o que dificulta o fluxo de informações
(CARVALHO; BARROS, 2003). No setor público, os servidores trabalham amparados
em uma pesada legislação, segundo a qual devem somente fazer o que está previsto.
Em contrapartida, a esfera privada pode fazer tudo que não seja proibido em lei, com
possibilidades de estruturas mais flexíveis, inseridas em um contexto do mercado do
conhecimento, que é impelido pelas forças do mercado. O grande objetivo é terem
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sucesso no trabalho, onde “os participantes trocam um bem escasso por um valor
presente ou futuro” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.15).
A Nova Administração Pública (NAP) é a corrente vigente no Brasil no setor
público, implementada no final da década de 1990, a partir de uma postura neoliberal
do governo. Ela busca a aproximação da gestão pública com a empresarial, tendo a
eficiência, a descentralização e a excelência como objetivos. O administrador público
passa a ser um especialista em sua área, ficando afastado das questões políticas que
o circunscrevem. O foco é principalmente intraorganizacional, buscando a
competição, a eficiência e a redução da máquina estatal (PECI; PIERANTI;
RODRIGUES, 2008). Esta visão administrativa e economicista colabora para o
pragmatismo na produção de conhecimento, em um ambiente sem perspectiva crítica
e onde não exista espaço para o conflito. Este ambiente contrasta com o ambiente
desejável de Nonaka e Takeushi, de estímulo à participação e compartilhamento do
conhecimento, onde a autonomia dos funcionários, a flutuação e o caos criativo
existem e são valorizados.
O serviço público brasileiro apresenta, também, uma série de características
que dificultam a GC. O clientelismo e a ineficiência contribuem para a má prestação
dos serviços essenciais à sociedade, fortalecendo o desprestígio dos servidores em
geral. De acordo com Coelho (2014), no Brasil há processos gerenciais inadequados;
descompasso entre a quantidade de servidores e a sua capacitação profissional; falta
de motivação para trabalhar mais e melhor; fragilidade do sistema de reconhecimento
e recompensas, e também de punições aos maus funcionários; e culturas
organizacionais que não favorecem à criação e ao compartilhamento do
conhecimento.
Adicionalmente, na administração pública há grande compartimentação, com
comunicação deficiente entre os setores. Também há a dificuldade de gerenciamento
do poder que o conhecimento pode trazer, com vistas a ocupar melhores cargos e
exercer influência. Em geral, não são criadas as condições e o ambiente que estimula
e reconhece o servidor que cria ou compartilha o conhecimento (SCHLESINGER et
al., 2008), prejudicando a GC na AP brasileira.
A aplicação do modelo empresarial ao setor público é um grande desafio a ser
alcançado,

visto

que

podem-se

observar diversas barreiras individuais e

organizacionais, apontadas por Nonaka e Takeushi, na AP. Os servidores públicos,
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em geral, apresentam a barreira da acomodação, devido à sua estabilidade no
emprego, ao mesmo tempo em que realizam suas tarefas burocráticas da mesma
forma, com regularidade, não estando abertos facilmente a novos conhecimentos que
os tirariam da zona de conforto. Na repartição pública, a barreira das histórias
organizacionais, onde a frase “sempre foi feito assim” impera, ceifando novas
iniciativas de incrementar mudanças e, como consequência, novos conhecimentos.
A implantação da GC não reside principalmente na construção de uma
adequada estrutura de Tecnologia da Informação (TI), dando ênfase à atividade meio
do armazenamento e compartilhamento do conhecimento, através de “apenas colocar
os serviços públicos on-line e melhorar sua forma de acesso, por parte do cidadão”
(FRESNEDA; GONÇALVES, 2007, p.15). Deve-se focar na atividade-fim da GC que
é a de elaborar um conjunto de processos que permita a interação entre os cidadãos
e o governo nas suas esferas federal, estadual e municipal, valendo-se da TI como
suporte. Desta forma, o foco no “cidadão-usuário é fundamental para o êxito da
estratégia e plano de GC das organizações públicas” (BATISTA, 2012, p.70).
A descontinuidade administrativa no setor público é uma realidade atual, que
traz impactos diretos à organização e à sociedade. Com a mudança de governos, fruto
do denominado “paradoxo democrático” da alternância de poder, ocorrem novos
direcionamentos, a troca de pessoas e mudanças estruturais. Os novos dirigentes
procuram implantar medidas para modificar a situação que receberam da
administração anterior, o que ocasiona insegurança no corpo técnico que permanece,
fazendo com que este se adapte aos novos rumos. A memória organizacional é
perdida, visto que muitos trabalhos são iniciados do estágio zero, abandonando o que
foi transmitido e absorvido de conhecimento (SPINK, 1987).
A transição do governo impacta diretamente a GC na AP. Observa-se que “não
existe a preocupação dos novos dirigentes com informações e conhecimentos
deixados pelos seus antecessores, gerando retrabalhos, perda de tempo, de dinheiro
público e de conhecimento” (CARVALHO; BARROS, 2003). Quando o governo troca
de mãos, muitas vezes os conhecimentos tácitos não foram explicitados, residindo
“apenas no cérebro das pessoas que se dispersam” (FRESNEDA et al, 2007, p.34).
A nova liderança pode modificar toda a estrutura burocrática de relações,
inclusive com a mudança dos cargos e chefias, interferindo nas pessoas e nos
processos. A alta rotatividade dos servidores na administração também contribui para
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que projetos de GC não tenham continuidade e aperfeiçoamento (BATISTA, 2012), o
que pode dar a impressão que a GC não fornece resultados satisfatórios. A extinção
da SESEG representou uma descontinuidade da administração da segurança pública
no Estado do Rio de Janeiro, visto que ela representava o órgão central do sistema, o
qual foi totalmente reformulado por um novo governo.
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3. INTERVENÇÃO FEDERAL: CONTEXTO, ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
A Intervenção Federal foi uma medida extrema oriunda do Presidente da
República, o qual se valeu de um instrumento constitucional para amenizar a situação
crítica de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Cabe, portanto, entender o
contexto político, econômico e da segurança no Rio de Janeiro a fim de se analisar a
intervenção federal, as ações de GLO que já ocorriam naquele momento e a
estruturação do Gabinete de Intervenção para cumprir a missão imposta.

3.1 SEGURANÇA PÚBLICA
Desde os anos 1980, com a ocupação desordenada nas favelas cariocas e a
falta de políticas públicas em diversas áreas, grupos criminosos se formaram e
passaram a atuar de forma marginal ao estado, “onde as facções criminosas
ampliaram seus domínios através da associação do tráfico de entorpecentes ao tráfico
de armas, resultando em um enorme incremento de seu poder de fogo na busca de
maior controle territorial (BRASIL, 2019b).
A atuação de grupos armados criminosos, tais como o Comando Vermelho
(CV), o Amigo dos Amigos (ADA), Terceiro Comando Puro (TCP), Liga da Justiça ou
Explosão (milícia) e Milícia da Chacrinha assolam a sociedade fluminense, dominando
cerca de duzentas e cinquenta comunidades. O tráfico de drogas é a principal fonte
de renda destas organizações criminosas, as quais também detêm o domínio dos
presídios (FERREIRA; MARCIAL, 2015).
As Forças Armadas, desde a década de 1990, atuam na resolução de conflitos
internos do país. Da segurança de eventos internacionais à ocupação de morros e
favelas, a utilização em GLO foi adaptando-se às necessidades e às situações
políticas.
Em 1994, a denominada Operação Rio foi um convênio, coordenado pelo
ministro da Justiça Alexandre Dupeyrat, entre o Estado do Rio de Janeiro, cujo
governador era Nilo Batista, e o governo federal, com o Presidente Itamar Franco,
para que as Forças Armadas, sob comando do general Roberto Jugurtha Câmara
Senna, fossem utilizadas para conter a violência, coordenando as ações das
secretarias de estado da justiça, da defesa civil e dos OSP (RESENDE, 1995). De
uma forma velada, foi uma intervenção federal semelhante à ocorrida em 2018, porém
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minimizou os atritos políticos daquela ocasião, ao mesmo tempo em que não
considerou quaisquer dispositivos constitucionais, tais como o estado de defesa,
estado de sítio e a própria intervenção federal.
A violência, a criminalidade e a sensação de insegurança são assuntos
recorrentes na sociedade fluminense, impactando diretamente a vida das pessoas. A
violência pressupõe a “pacificação das relações sociais, o monopólio do emprego
legítimo (e legalmente regulado) dessa força exclusivamente pelo Estado e, no limite,
uma compulsória judicialização dos conflitos” (MISSE, 2009, p.374). Assim, a ação
estatal repressiva de um lado e reação dos criminosos de outro contribuem para a
complexidade do tema.
O aumento da violência pode ser explicado sob variados prismas. A conjugação
de diversos fatores potencializa as ações criminosas no Brasil, causando o sentimento
de insegurança na população. Em linhas gerais, pode-se afirmar que “a atuação
deficiente da polícia, da justiça e da prisão, a ausência de uma gestão profissional das
informações e da inteligência policial, a desarticulação do sistema de segurança
pública e justiça criminal” (SAPORI; SOARES, 2014, p.104) favorecem a
disseminação da criminalidade e a atuação de organizações criminosas.
Segurança pública é um direito de todos e para todos, e Estado e sociedade
não podem dela prescindir em um Estado Democrático de Direito (ANUÁRIO
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018). O conceito de segurança pública
envolve e aglutina múltiplas forças da sociedade, e do Estado – e é básico reconhecer
que só o Estado não resolve. Segurança pública compreende “saneamento, saúde;
escolas, educação; esporte, cultura, lazer; crédito, empreendedorismo, urbanização”
(VOZES SOBRE A INTERVENÇÃO, 2018, p.15).
O sistema de segurança pública brasileiro apresenta características que
contribuem para o aumento da criminalidade e da violência. Crises no setor são
recorrentes, com a adoção de medidas repressivas e em resposta aos apelos da
população, após grande cobertura midiática. Infelizmente, na prática a atuação dos
OSP não condiz com os preceitos das políticas de estado:
ao contrário do previsto no arcabouço institucional, esse sistema não tem se
pautado no cotidiano pela troca de informações, pelo planejamento integrado
e pela cooperação sistemática. Conflitos de interesses são recorrentes, como
também o isolamento institucional (SAPORI; SOARES, 2014, p.92).
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O estopim político ocorreu no mês de fevereiro de 2018, durante as
comemorações populares do carnaval, onde ocorreram arrastões e assaltos,
particularmente na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, tendo grande cobertura
midiática (BRASIL, 2018b). De acordo com a Drª Joana da Costa M. Monteiro,
Diretora-Presidente do Instituto de Segurança Pública-ISP naquele ano e entrevistada
neste trabalho, o clima favorável ao desencadeamento da intervenção ocorria desde
agosto de 2017, sendo agravado com um conflito na Rocinha no mês seguinte naquele
ano e
quando teve o carnaval, teve dois eventos que foram absurdamente repetidos
em todos os telejornais: um arrastão dentro de um supermercado no Leblon
e uma senhora recebendo uma gravata de um garoto, na Vieira Souto.
Quando a intervenção aconteceu, as pessoas no Rio já estavam muito
nervosas, e a mídia vendeu pesado que aquilo era a salvação do Rio. Eu diria
que desde agosto [de 2017], antes mesmo deste conflito [da Rocinha, em
setembro de 2017], já tinha iniciado, com algumas vozes assim influentes,
falando ‘o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção’, com um argumento
que não foi ignorado durante a intervenção de que as polícias do Rio tinham
um problema estrutural, tem um problema de corrupção muito forte, e só uma
intervenção de fora dará conta disso.

Com o objetivo de resolver a situação, o Presidente da República resolver
decretar a IF, em postura bastante diversa de simplesmente utilizar os militares em
GLO, como ocorria corriqueiramente. A população carioca acabou por ficar
esperançosa, como afirmou a Drª: “então vem o Exército, uma instituição muito forte,
com muita imagem, aquilo deu um choque motivacional no sentido de agora temos
um fator relevante de mudança”. E assim começou a Intervenção Federal.
No ano de 2018, o Estado do Rio de Janeiro apresentou os seguintes
indicadores criminais principais: 495 mortes por homicídio doloso; 174 casos de
latrocínio; 56 casos de lesão corporal seguida de morte; 89 policiais mortos por crimes
violentos letais intencionais (CVLI); 1534 mortes decorrentes de intervenção policial;
taxa de morte violenta intencional (MVI) de 39,1 por 100 mil habitantes; 67891 roubos
e furtos de veículos; e 9182 roubos de carga (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, 2019).
Adicionalmente, o Estado do Rio de Janeiro encontrava-se em Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) do Governo Federal, aprovado pela lei complementar nº
159/2017, a fim de enfrentar a gravíssima situação financeira de suas contas públicas,
“vivendo por espasmos” segundo o Cel EB Flávio Roberto Bezerra Morgado,
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entrevistado. Este RRF trouxe uma série de empecilhos e entraves ao GIFRJ, tais
como: a vedação de aumento de salários, efetivos, cargos; contratação de pessoal,
realização de concurso público, concessão de auxílios ou bônus salariais. Desta
forma, o GIFRJ teve dificuldades de implementar as ações estruturantes, de longo
prazo, que trariam reflexos na administração do Estado como um todo (BRASIL,
2018a).
As Forças Armadas já se encontravam em ações de GLO no Rio de Janeiro,
através de Decreto Presidencial de 28 de julho de 2017, com a ativação do Comando
Conjunto (C Cj) (BRASIL, 2019a,), amparado pela Lei Complementar 97, de 1999. Em
período anterior, elas destacaram-se nas Operações Arcanjo, nos complexos da
Penha e Alemão (2010 a 2012); na São Francisco, no complexo da Maré (2014 a
2015); e nos grandes eventos da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016).
Em termos de operações militares durante a intervenção, as ações de GLO
continuaram a ocorrer, com o GIFRJ e o Comando Conjunto atuando de forma
integrada. A população fluminense esperava uma maior presença militar nas ruas,
uma intensificação no número de viaturas e militares, o que acabou não ocorrendo da
forma esperada. As operações de GLO que as Forças Armadas vêm atuando ao longo
do tempo têm impactos nas instituições militares e na sociedade. O levantamento do
histórico de operações de GLO realizado pelo Ministério da Defesa, no período de
1992 a 2020 está consubstanciado na Tabela a seguir:

Tabela 1- Histórico de Operações de GLO

TIPO

QUANTIDADE

PERCENTAGEM

Violência Urbana

23

16,4%

Greve PM

26

17,9%

22

15,7%

Eventos

39

27,9%

Outras

31

22,1%

Total

141

100%

Garantia de Votação e Apuração

Fonte: Ministério da Defesa, disponível em:
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/1.metodologia_de_estudo.pdf.
Acesso em 16 abr. 2020.

51

O caso da IF apresenta algumas semelhanças à militarização da segurança
pública ocorrida no México, no período de 2006-2012. O objetivo de pôr termo ao
grave comprometimento da ordem pública, provocado particularmente pela ação do
combate ao crime organizado (narcotráfico) em território mexicano, e o protagonismo
das forças armadas, com a sua capacidade logística e de comando e controle sobre
a estrutura policial, foram pontos de toque das duas experiências (COSTA, Caio,
2019).

3.2 A PMERJ COMO ORGANIZAÇÃO
A compreensão da PMERJ é muito importante para o entendimento dessa
pesquisa, visto que cada instituição tem o seu histórico, a sua cultura organizacional
e sua identidade. Por cerca de 10 meses, no ano de 2018, integrantes da PM e das
Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro, mantiveram estreito contato,
com uma relação obrigatória devido à IF decretada pelo Presidente da República.
Entender alguns aspectos da PMERJ facilitará a compreensão das facilidades e
óbices na transmissão/absorção dos conhecimentos em tão curto espaço de tempo,
entre militares e policiais militares que já tinham ligações estreitas em operações de
GLO, desde a década de 1990, e que passaram também a se conhecer melhor na
gestão, área principal da Intervenção. Faz-se necessário, portanto, um breve resumo
historico de suas características principais, visto que, muito embora também seja uma
corporação militar, assim como as Forças Armadas, apresenta especificidades
próprias da atividade policial.
A família real portuguesa, transferida ao Brasil no ano de 1808, criou em 10 de
maio a Intendência Geral de Polícia (IGP) e em 13 de maio de 1809 houve a criação
da Guarda Real de Polícia (GRP), subordinada à IGP. Era um força com
características militares, com ampla autoridade para reprimir roubos, contrabandos,
perseguir bandidos e manter a ordem (BASILIO, 2007; SOUSA, 2009). Em 10 de
outubro de 1831, sob a regência de Diogo Antônio Feijó, o Corpo de Guardas
Municipais no Rio de Janeiro foi criado (SOUZA, 2009), e em 1866 a sua denominação
passou a ser de Polícia da Corte. Em 1890, recebeu o nome de Brigada de Polícia da
Capital Federal e, em 1891, de Força Policial do Distrito Federal. No ano de 1920,
recebeu a designação formal de Polícia Militar (MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO,
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2008,) Desta forma, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com a sua origem na GRP, é
uma instituição bicentenária, com 211 anos de existência, sendo a mais antiga do país
e com grande valor histórico por consequência.
A sua ligação com o Exército vem dos seus primórdios, com a maioria de seus
Comandantes ao longo da história pertencentes àquela instituição, conforme veremos
mais adiante. Cabe destacar que o então Tenente-Coronel Luis Alves de Lima e Silva
à época, futuro Duque de Caxias e patrono do Exército, comandou o Corpo de
Guardas Municipais Permamentes, no período de 1832 a 1839, incutindo-lhe uma
identidade e tradição, numa operação de “militarização” dessa estrutura que contava
com muitos indisciplinados (MUNIZ, 1999). Caxias esteve à frente da corporação,
onde pôde demonstrar seus atributos de disciplinador e de soldado modelo, o que
acabou por influenciar o caráter militar da Polícia e incrementar ainda mais a conexão
entre o EB e a PMERJ.
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, como a conhecemos nos dias
atuais, tem 45 anos de existência no corrente ano, sendo criada através do DecretoLei nº 92, de 06/05/19752, com a fusão de três organizações anteriores: a Polícia
Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar da extinta Guanabara e a Polícia Militar do
antigo Estado do Rio de Janeiro. Verifica-se, na sua história, essa característica de
“híbrido institucional, [...] um total realinhamento organizacional e administrativo da
máquina burocrática” (MUNIZ, 1999, p.84), fundindo estruturas e pessoal com
diferentes culturas e experiência. Os problemas advindos, também de acordo com
Muniz (1999), foram o de não haver vagas para promoção3, por ausência de vagas
devido aos interstícios diferentes das corporações. Adicionalmente, elas pertenciam a
cenários distintos de segurança pública, representados pela “PM Fluminense” das

_______________________
2

Para

maiores

informações

sobre

o

Decreto-Lei

nº

92,

acessar:

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256
b370048c4d1?OpenDocument
3

A fusão das Polícias Militares do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro e a
reorganização dos seus quadros pode ser conferida na Lei nº 544, de 05/05/1982, disponível em
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/62b90d81b99a3f2203256
58c007e170a?OpenDocument
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pequenas e médias cidades, muitas com características rurais; e a “PM da capital e
região metropolitana”.
A partir do ano de 1982, o Comando da corporação passou a ser de um Coronel
da Polícia e em 1992 foi criada a Secretaria de Estado de Segurança Pública
(MINAYO et.al., 2008). O histórico de Comando pode ser observado no quadro a
seguir, do período de 1809 a 1999, onde ressalta-se novamente a influência do
Exército nas distintas Polícias ao longo do tempo, totalizando cerca de 160 anos:
Quadro 3- Histórico do Comando da PMERJ

Fonte: Muniz (1999, p.76)

Quanto à destinação constitucional e legal, na década de 1930, a Lei nº 192,
de 17/01/1936, determinou que as polícias militares – polícias urbanas – deveriam ser
estruturadas à imagem e semelhança das unidades de infantaria e cavalaria do
Exército regular (BASILIO, 2007), havendo a “simbiose entre segurança pública,
segurança interna e subordinação às Forças Armadas” (MINAYO et.al., 2008, p.52).
A Constituição Federal de 19344, em seu artigo 167, definiu a Polícia Militar como
força reserva do Exército, direcionando também, desta forma, o seu emprego tanto
interno quanto externo, o que foi reforçado pelo Decreto-Lei Nº 6675, de 2 de julho de
1969, o qual afirma que o Exército exercerá o controle e a coordenação das polícias
_______________________
4 Para a Constituição de 1934, acessar: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
5 Para o Decreto-Lei Nº 667, acessar: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0667.htm#art30
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militares, com relevância da Inspetoria-Geral das Polícias Militares (IGPM). A missão
contemporânea da Polícia Militar se encontra escrita no artigo 144, capítulo III, da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2016):
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: (V) polícias militares
e corpos de bombeiros militares.
§5: Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a manutenção da ordem
pública.
§6: As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Nos incisos I a V, o artigo 144 da Constituição de 1988 estabelece as
competências da Polícia Militar:
a) preservação da ordem pública; e b) preservação da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. Tais competências devem ser assim exercidas
(inciso V): a) polícia ostensiva; b) caráter militar das ações vinculadas ao
Exército Brasileiro e como Força Auxiliar dele; c) de forma subordinada aos
governadores.

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro6, promulgada em 05 de outubro de
1989, em seu Título V- Da Segurança Pública, prevê as missões da Polícia Militar,
assim descritas:
Art. 189. Cabem à Polícia Militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; ao Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 1º A lei disporá sobre os limites de competência dos órgãos policiais
mencionados no caput deste artigo.
§ 2º As corporações militares do Estado serão comandadas por oficial
combatente da ativa, do último posto dos respectivos quadros, salvo no caso
de mobilização nacional.
§ 3º É assegurada aos servidores militares estaduais isonomia de
vencimentos com os servidores militares federais.

A caracterísitca dual da Polícia Militar, de realizar o policiamento ostensivo e o
de ser também reserva do Exército, é importante ser ressaltado, a fim de compreender
o seu caráter militar. Essa situação impõem duas formas de pensar e agir da
corporação: a prontidão para o combate e o pronto-emprego nas atividades
propriamente policiais (MUNIZ, 1999, p.12). Desta forma, vários estudos acadêmicos
_______________________
6 Para

a

Constituição

do

Estado

2019.pdf?sequence=24&isAllowed=y

do

Rio

de

Janeiro,

acessar:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70450/CE_RJ_EC_075-
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são no sentido do porquê a polícia ostensiva deva adotar o modelo militar,
encontrando acolhida em diversos autores como Muniz (1999), Minayo (2008), Krok
(2008), Rodrigues (2010) e Poncioni (2005). Em contrapartida, durante esta pesquisa
e através de entrevistas com os policiais militares da PMERJ, foi enfatizado o caráter
militar da instituição, o qual foi reacendido pela IF, conforme veremos mais adiante.
O ethos militar, baseado nos pilares da hierarquia e disciplina, é um traço
característico e arraigado na PMERJ, visto sua construção histórica atrelada ao
Exército. A adoção do modelo militar corresponde a uma forma de poder “mobilizar os
indivíduos para reagir, dentro de uma maneira aderente e disciplinada, a fim de
responder imediatamente às situações apresentadas” (PONCIONI, 2005, p.590-591).
Dentro desse aspecto, os rituais e místicas militares são enfatizados, a fim de
desenvolver um espírito de corpo na instituição, sendo “traduzidos em manuais,
formaturas, solenidades, comemorações cívicas” (KROK, 2008, p.59).
Na PMERJ, como na maioria das Polícias Militares, os oficiais, que realizam
atividades majoritariamente aquarteladas, de coordenação e de planejamento,
tendem a reproduzir com maior fidelidade os princípios e os valores do mundo policial
militar, “principalmente aqueles lotados nas unidades operacionais especiais da
Corporação, como o Batalhão de Operações Especiais” (PONCIONI, 2005, p.599). Já
as praças, que estão voltadas para o policiamento nas ruas, “tendem a ser mais
devotos a uma espécie de ‘cultura policial das ruas’” (MUNIZ, 1999, p.109). O
organograma atual da PMERJ pode ser conferido no Anexo D.
A formação dos policiais militares também nos fornece informações acerca da
sua cultura organizacional. De forma bastante semelhante à formação dos militares
do Exército, os recursos humanos da PMERJ são formados com rigidez e disciplina,
com regime de internato e de tempo integral. Os oficiais são formados na Academia
de Polícia Militar D. João VI e as praças no Centro de Formação de Praças (CFAP)
31 de Voluntários, com o seu ingresso através de concurso público. Tal formação
apresenta críticas no sentido de que existe um gap entre o que é ensinado nos bancos
escolares e as situações encontradas na rua; há uma falta de regularidade na entrada
de novos quadros nos diferentes cursos, observada nesta pesquisa; e a carência de
um corpo docente inteiramente dedicado ao ensino (PONCIONI, 2005). Basilio (2007)
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também confirmou em sua pesquisa deficiências na formação do soldado policial
militar.
Além do conteúdo programático, existe o denominado “currículo oculto”, que
consiste em um conjunto de rituais, regras, regulamentos e normas que ensinam
fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações (KROK, 2008,
p.51), de mesma forma comum nas escolas de formação das Forças Armadas.
Atividades como o “cuidado pessoal com os fardamentos recebidos, o serviço de
limpeza dos alojamentos, as tarefas de manutenção dos equipamentos e instalações
escolares” (MUNIZ, 1999, p.92) fazem parte, assim como o relacionamento com os
superiores e companheiros de outros anos de formação, os quais exigem e formatam
atitudes esperadas dos policiais, com ênfase nos conhecimentos tácitos.
O Programa de Polícia Pacificadora, de acordo com o Decreto Nº 45.1867, de
17/03/2015, tendo origens nas UPP implantadas no ano de 2008 com o lema de
devolver os territórios aos moradores e a paz à cidade (SILVA, 2018), tem como
objetivo a recuperação de territórios sob o controle de grupos ilegais armados, a
restauração do monopólio legal e legítimo da força pelo Estado e a diminuição da
criminalidade violenta, sobretudo a letal (RIO DE JANEIRO, 2015). Era uma medida
para “permitir a presença do Estado e a entrada de serviços públicos, infraestrutura,
projetos sociais, esportivos e culturais, investimentos privados e oportunidades”
(OLIVEIRA JUNIOR, 2018, p.16). No período de 2007 a 2015, trouxe resultados
expressivos na redução da violência contra a vida nas área beneficiadas, com o maior
policiamento ostensivo verificado pelo aumento nas taxas de ocorrências em flagrante
e de apreensão de drogas (COELHO; PROVENZA, 2016).
Ao longo do tempo, porém, observou-se que o número de 37 (trinta e sete)
UPP, de acordo com o quadro abaixo, acabaram por causar transtornos
administrativos, “[...] sem que [a PMERJ] pudesse alicerçar a base logística para tal
expansão” (COSTA, Carlos, 2019), o que foi um dos assuntos discutidos e
implementados pela IF. Uma das medidas foi a transformação das UPP em
Companhias Destacadas do Batalhões de PM, como foi o caso do realinhamento da
_______________________
7

Para
verificar
o
Decreto
Nº
45.186,
http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/decreto_45_186_-_17032015_-_re.htm

acessar:
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UPP Cidade de Deus nas Companhias Destacadas da Cidade de Deus e da Praça
Seca, do 18º BPM (BRASIL, 2018). O projeto de pacificação atualmente conta com
cerca de 6.200 militares (RIO DE JANEIRO, 2020).
Quadro 4- Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)
Nr

UPP

Data

Território
DOERJ nº 044 de

01

Santa Marta

19.12.2008

10/03/11; DOERJ nº
157 de 24/08/12

02

Cidade de Deus

16.02.2009

DOERJ nº 039 de
28/02/11
DOERJ nº 044 de

03

Batam

18.02.2009

10/03/11; DOERJ nº
128 de 17/07/12

04

Chapéu Mangueira e Babilônia

10.06.2009

05

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo

23.12.2009

06

Ladeira dos Tabajaras e Cabritos

14.01.2010

07

08

09

Morro da Providência, Pedra Lisa e Moreira
Pinto
Morro do Borel, Casa Branca, Chácara do
Céu, Indiana, Morro do Cruz, Catrambi

Formiga

26.04.2010

07.06.2010

01.07.2010

Morro do Andaraí, Nova Divinéia, João Paulo
10

II, Juscelino Kubitschek, Jamelão, Morro

28.07.2010

Santo Agostinho e Arrelia

11

Salgueiro

17.09.2010

DOERJ nº 044 de
10/03/11
DOERJ nº 044 de
10/03/11
DOERJ nº 044 de
10/03/11
DOERJ nº 044 de
10/03/11
DOERJ nº 044 de
10/03/11
DOERJ nº 044 de
10/03/11

DOERJ nº 044 de
10/03/11

DOERJ nº 044 de
10/03/11
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DOERJ nº 044 de
12

Turano

30.10.2010

10/03/11; DOERJ nº
236 de 26/12/12

13

Macacos

30.11.2010

14

Quieto, São João e Matriz

31.01.2011

DOERJ nº 044 de
10/03/11
DOERJ nº 019 de
31/01/11
DOERJ nº 037 de
24/02/11;

15

Fallet, Fogueteiro, Coroa

25.02.2011

DOERJ nº 161 de
30/08/12; DOERJ nº
067 de 12/04/13
DOERJ nº 037 de

16

Prazeres, Escondidinho

25.02.2011

24/02/11; DOERJ nº
190 de 10/10/13

17

Morro São Carlos, Mineira, Zinco e
Querosone

17.05.2011

DOERJ nº 090 de
17/05/11
DOERJ nº 215 de

18

Mangueira

03.11.2011

18/11/11; DOERJ nº
189 de 09/10/13
DOERJ nº 026 de

19

Vidigal e Chácara do Céu

18.01.2012

18/01/12; DOERJ nº
187 de 08/10/12

20

Fazendinha

18.04.2012

DOERJ nº 117 de
29/06/12
DOERJ nº 117 de

21

Nova Brasilia

18.04.2012

29/06/12; DOERJ nº
187 de 08/10/12

22

Morro do Adeus/Morro da Baiana

11.05.2012

23

Alemão

30.05.2012

24

Chatuba

27.06.2012

DOERJ nº 119 de
03/07/12
DOERJ nº 119 de
03/07/12
DOERJ nº 119 de
03/07/12
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25

Fé/Sereno

27.06.2012

26

Vila Cruzeiro

05.09.2012

27

Vila Proletária da Penha

05.09.2012

28

Rocinha

20.09.2012

29

Manguinhos

18.01.2013

30

Jacarezinho

18.01.2013

DOERJ nº 119 de
03/07/12
DOERJ nº 168 de
11/09/12
DOERJ nº 168 de
11/09/12
DOERJ nº 187 de
08/10/12
DOERJ nº 016 de
23/01/13
DOERJ nº 016 de
23/01/13
DOERJ nº 094 de

31

Barreira/Tuiti

22.05.2013

24/05/13; DOERJ nº
189 de 09/10/13

32

Caju

22.05.2013

33

Arará/Mandela

22.05.2013

34

Cerro-corá

25.07.2013

35

Lins

16.01.2014

36

Camarista Meier

16.01.2014

37

Mangueirinha

02.04.2014

DOERJ nº 094 de
24/05/13
DOERJ nº 094 de
24/05/13
DOERJ nº 116 de
27/06/13
DOERJ nº 011 de
16/01/14
DOERJ nº 011 de
16/06/14
DOERJ nº 060 de

Fonte: Adaptado de ISP (2020), disponível em
http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=62

02/04/14
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O Plano Estratégico da PMERJ 2020-2024 é um importante documento a fim
de apresentar a corporação, a sua visão estratégica e as metas que deseja alcançar
nesse horizonte temporal. Foi uma abordagem moderna e atual do conceito policial
de proximidade, que procura modificar o de polícia de pacificação implantado pelas
UPP em 2008, retornando ao conceito de policiamento comunitário, como será
observado na área funcional de Operações neste trabalho. Cabe assinalar que no ano
de 2019 não houve o Plano Estratégico, que daria continuidade ao Plano 2015-2018.
Do Plano em vigor podem-se extrair as informações relevantes a seguir, as quais
permitem inferir a respeito do pensamento estratégico da corporação:

Quadro 5- Informações relevantes do Plano Estratégico PMERJ 2020-2024

Missão

Visão

Melhorar a qualidade de vida no Estado do Rio de Janeiro, através da
preservação da ordem pública e da garantia dos direitos fundamentais
Ser referência em polícia de proximidade, orientada pela gestão e solução
de problemas
-Preservação da vida e da dignidade da pessoa humana;
-Respeito ao interesse público, ao policial e ao cidadão;
- Profissionalismo com reconhecimento de mérito;

Valores
- Governança com foco em resultado;
-Transparência;
- Hierarquia e disciplina;
01: Consolidar o valor do Policial Militar junto a sociedade;
02: Reduzir os indicadores referentes a crimes violentos;
03: Otimizar a capacidade operacional;
Objetivos
Estratégicos

04: Renovar a capacidade logística e estrutural das diversas organizações
policiais militares;
05: Aperfeiçoar os mecanismos de controle interno;
06: Revisar e reestruturar as normatizações das unidades da Polícia Militar;
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07: Aprimorar e valorizar o efetivo policial militar;
08: Aperfeiçoar os Sistemas de Tecnologia, Informação e Comunicação.
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Rio de Janeiro (2020).

A PMERJ e o Exército apresentam semelhanças relacionadas ao seu
aparelhamento burocrático e conservador, com normas e regulamentos que definem
o modo de ser dos militares e quais os procedimentos a serem adotados de acordo
com a legislação vigente. “‘Na PM nada se cria e tudo se copia’”: uma clara alusão à
adoção integral do modelo organizacional e burocrático do Exército brasileiro”, de
acordo com Muniz (1999, p.102). Ambas instituições sofrem das dificuldades da GC
na administração pública em um certo grau, com a acomodação de servidores
estáveis que devem somente fazer o que a lei permite, além da descontinuidade
administrativa, essa mais pronunciada na PM, visto que a troca de Comandantes
provoca a troca de todo o seu Estado-Maior. Há um “discreto espaço concedido às
idiossincrasias individuais, à criatividade e talento dos membros da organização”
(MUNIZ, 1999, p.102), com a valorização do trabalho feito da forma correta e prevista
nos manuais e na doutrina.
A atividade policial possui características singulares que a diferenciam bastante
das atividades militares voltadas para o conflito armado, próprias das Forças
Armadas. Muito embora o crescente e corriqueiro emprego destas em GLO, nas
denominadas situações de não guerra8, particularmente o Exército, são os policiais
militares os profissionais capacitados policiamento ostensivo e preservação da ordem
pública. E é justamente no policiamento diário das ruas da cidade que podemos
observar uma grande diferença na doutrina e na forma de liderança entre as
instituições: “os policiais geralmente trabalham sozinhos ou em dupla, atuando em um
vasto número de conflitos pequenos, isolados e desconectados” (MUNIZ, 1999,
p.136), com a tomada de decisão de forma rápida, na maior parte das vezes longe
dos oficiais. As praças, que executam as atividades nas ruas de forma principal, são
_______________________
8

Situação de não guerra: Situação na qual o poder militar é empregado de forma limitada, no âmbito
interno e externo, sem que envolva o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais.
Normalmente, o poder militar será empregado em ambiente interagências, podendo não exercer o
papel principal (Manual de Campanha EB70-MC-10.223- Operações, p. 2-8).
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estimuladas a ter grande iniciativa e flexibildiade ante a imprevistos e situações
inusitadas.
Já no Exército, nas situações de guerra9, as pequenas frações na maior parte
das vezes são comandadas por sargentos, no Grupo de Combate (GC) com 9
homens, e por tenentes, no Pelotão, com 30 homens. Dificilmente soldados e cabos
atuarão em duplas, sem a supervisão e a liderança direta de um sargento ou tenente.
Tal fato pode provocar uma falta de iniciativa nos escalões inferiores, visto que se
esperam as ordens do comandantes de fração. Também, no Exército, é comum a
presença do Capitão e de oficiais superiores10 nas operações, o que geralmente não
ocorre na Polícia Militar, onde os militares desses postos permanecem aquartelados,
excetuando-se quando ocorrem situações extremas ou em grandes eventos com
aglomeração pública.
Outra diferença reside na cobrança pública por resultados. A polícia militar sofre
pressões constantes por parte da mídia e da população para produzir “resultados
visíveis e mensuráveis” (MUNIZ, 1999, p.131), visto que trabalha diuturnamente nas
ruas, tomando medidas de grande sensibilidade por tratar diretamente com a vida das
pessoas. O Exército também é cobrado pela sociedade, de forma mais acentuada
quando atua em GLO, porém, como a maior parte das atividades são aquarteladas,
acaba por ficar menos exposto, além do fato de não tratar diretamente com a
população em assuntos de segurança pública. Essa diferença será melhor abordada
neste trabalho mais adiante, na área de comunicação social da IF.

3.3 A INTERVENÇÃO FEDERAL E A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS
A Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro foi instituída através do Decreto nº 9288, de 16 de fevereiro de 2018, para pôr
termo a grave comprometimento da ordem pública, valendo-se exatamente da
expressão utilizada no inciso III do artigo 34 da CF/88. Foi inédita na história do país

_______________________
9

Situação de guerra: Situação na qual o poder militar é empregado na plenitude de suas características
para a defesa da pátria, principal e mais tradicional missão das forças armadas e para a qual devem
estar permanentemente preparadas (Manual de Campanha EB70-MC-10.223- Operações, p. 2-8).
10 Oficiais superiores: Major, Tenente-Coronel e Coronel.
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e, desta forma, não havia planejamento anterior nem lições aprendidas de outras
experiências em outros Estados (BRASIL, 2018e).
Foi nomeado como Interventor Federal o Comandante Militar do Leste, o Gen
Walter Souza Braga Netto, da ativa, tendo a equivalência de Governador de Estado
para a área de segurança pública, respondendo diretamente ao Presidente da
República. Com isso, ele passou a ter a gerência de todos os OSP do Estado
(BRASIL, 2018b). A fim de nortear os trabalhos da IF, o Interventor emitiu diretrizes
para que as ações emergenciais e estruturantes fossem executadas nas áreas
funcionais de pessoal, inteligência, operações, logística, planejamento, comunicação
social e administração, tratadas neste trabalho, além da de relações institucionais.
A fim de o Interventor cumprir a sua missão, criou-se o Gabinete de Intervenção
Federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (GIFRJ), órgão
diretamente subordinado à Casa Civil da Presidência da República. Utilizou as
estruturas do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e do Comando Militar
do Leste (CML). O GIFRJ foi estruturado em duas Secretarias: a de Intervenção
Federal e a de Administração. Atuaram no GIFRJ, também, representantes das
Secretarias de Estado e dos OSP intervencionados.
A Secretaria de Intervenção Federal (SIF) foi a encarregada de realizar os
planejamentos e coordenações das ações específicas atinentes à Intervenção
Federal, tendo como escopo o Planejamento Estratégico. A Secretaria de
Administração (SA) teve sua atuação específica na gestão orçamentária e financeira,
bem como no controle patrimonial, que engloba a gestão do Legado e a
desmobilização (BRASIL, 2018), conforme demonstrado a seguir.
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Figura 2- Organização do GIFRJ

Fonte: Plano Estratégico do Gabinete de Intervenção Federal (BRASIL, 2018d, p.10)

O design organizacional da IF foi baseado na experiência militar, valendo-se da
hierarquia e disciplina para implementação mais célere. Teve características das
burocracia profissional e mecanizada, ao enfatizar a alta especialização vertical e
horizontal, a relevância do treinamento, a formalização dos comportamentos das
diversas equipes, além de um planejamento voltado para a ação (COSTA, Caio,
2019). Foi a forma encontrada a fim de cumprir uma missão inédita, complexa, sem
precedentes e sem modelos anteriores a serem consultados.
O ponto central e marcante na IF foi a elaboração do Plano Estratégico da
Intervenção Federal (PEIF), elaborado a partir do Modelo de Excelência na Gestão
Pública do Exército Brasileiro (MEGP-EB), com a sua primeira edição no mês de maio
de 2018 e a sua segunda edição no mês de outubro daquele ano, fruto de ajustes e
orientações advindas do Tribunal de Contas da União (TCU). Do PEIF destacam-se
os objetivos estratégicos (OE) a serem atingidos, consonantes com a missão, as
diretrizes de planejamento expedidas, com a intenção do Interventor e a coerente
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análise do diagnóstico estratégico, a qual foi feita através da matriz SWOT11. Eles
representaram o norte, a direção a ser seguida, balizando todos os demais planos e
documentos, interferindo em todas as ações emergenciais e estruturantes da IF. Os
objetivos estratégicos representaram o core do GIF e foram estabelecidos para
cumprir a determinação do decreto presidencial. Eles podem ser observados no
quadro a seguir.
Quadro 6- Objetivos Estratégicos da Intervenção Federal

Fonte: Relatório de Gestão (BRASIL, 2018, p. 31)

As ações emergenciais referiam-se as de curto prazo, mais ligadas sobretudo
ao OE1, enquanto que as estruturantes atenderam de forma principal aos demais OE,
devido à necessidade do médio e do longo prazo para que fossem implementadas.

_______________________
11

Matriz SWOT é o acrônimo de Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças), servindo para analisar o ambiente externo (oportunidades e
ameaças) e o ambiente interno (forças e fraquezas).
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Decorrentes deste seis OE, foram estabelecidas 21 estratégias, 56 metas, 49
ações estruturantes e 20 ações emergenciais, sendo utilizado para a avaliação 82
indicadores de desempenho, valendo-se da avaliação de desempenho balanceado12
Destes, 29% estavam associados a ações emergenciais e 71% para as ações
estruturantes, o que demonstrou o foco no aperfeiçoamento dos fundamentos e da
estrutura da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (GARTNER, 2019). O
grau de alcance (GA) no atingimento dos OE, verificados até a data de 31 de
dezembro de 2018, através de Indicadores de Desempenho de Controle (IDC) e
Indicadores de Desempenho Mensuráveis (IDM)13, foi sintetizado pela tabela a seguir.
Tabela 2- Síntese da avaliação global dos indicadores de desempenho do Plano Estratégico
da Intervenção Federal – 2ª Edição
OE
01

Descrição

GA

Diminuir, gradualmente, os índices de criminalidade.

123,65%

Recuperar, incrementalmente, a capacidade operativa das
02

Secretarias de Estado e OSP intervencionados do Estado do

185,34%

Rio de Janeiro.
03

04

05

Articular, de forma coordenada, as instituições dos entes
federativos.
Fortalecer o caráter institucional da Segurança Pública e do
Sistema Prisional.
Melhorar a qualidade e a gestão do sistema prisional, das
Secretarias de Estado e dos OSP.
Implantar

06

estruturas

necessárias

ao

75,00 %

86,70%

53,95%

planejamento,

coordenação e gerenciamento das ações estratégicas da

93,09%

Intervenção Federal.
Grau de Alcance Global da Missão da Intervenção Federal.

102,96%

Fonte: Estudos referenciais sobre os aspectos de planejamento estratégico da Intervenção
Federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (GARTNER, 2019, p.272).

_______________________
12

Do inglês Balanced Scorecard (BSC), é uma ferrmanenta de gestão estratégica baseada em quatro
perspectivas: de clientes, de processos internos, de aprendizado e crescimento, e financeira. Para
maiores detalhes, ver KAPLAN, Robert S. e NORTON, David P. The Balanced Scorecard: Measures
That Drive Performance. Harvard Business Review- The High Performance Organization, 10 p.,
2005.
13

Para verificação da metodologia aplicada no estudo, ver GARTNER, Ivan Ricardo. Estudos
referenciais sobre os aspectos de planejamento estratégico da Intervenção Federal na área de
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Brasília: IFRJ, 2019.
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O OE 05, relacionado a melhorar a qualidade e a gestão, teve seu desempenho
abaixo dos demais devido aos entraves burocráticos relacionados à publicação de
atos normativos e legislativos, celebração de contratos e à aquisição de material
permanente ao sistema prisional, com “[...] a imposição de formalização excessiva, a
rigidez de prazos e normas, bem como desinteresse de fornecedores e a condição
econômico-financeira do estado [...] (COSTA, Caio, 2019, p.132).
Realizando a análise do grau de alcance global, verifica-se que a IF cumpriu a
sua missão institucional, onde o PEIF foi “[...] completo, eficiente, eficaz e efetivo [...]”
(GARTNER, 2019, p.277), com alcance acima da meta principalmente nos OE mais
críticos e que a sociedade fluminense demandava naquela ocasião: a redução dos
índices de criminalidade (OE 01) e a recuperação da capacidade operativa dos OSP
intervencionados. Como exemplo da complexidade da ação da IF, de acordo com
Costa, Caio (2019, p.137), foram realizados, no ano de 2018 “[...] 91 processos de
compras que totalizaram o valor de R$ 944.014.905,24 (novecentos e quarenta e
quatro milhões, quatorze mil, novecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos)”.
A GC na IF foi consubstanciada no Plano de Gestão do Conhecimento. O Plano
teve a finalidade de estabelecer as condições para a aplicação, compartilhamento e
transmissão do conhecimento. O caráter temporário da IF prejudicou a disseminação
do conhecimento (BRASIL, 2018a), visto que as estruturas do GIFRJ seriam desfeitas
e os servidores dos OSP retornariam às suas rotinas e seções de origem, podendo
até mesmo não ter mais contato com o que foi ensinado.
O Plano de GC adotou o Modelo de Gestão do Conhecimento para a
Administração Pública Brasileira (MGCAPB) proposto por Batista (2012). O MGCAPB
conta com 5 componentes, que devem ser levados em consideração pelas
organizações públicas: (1) Direcionadores estratégicos; (2) Viabilizadores de GC; (3)
Aplicação do processo de GC; (4) Ciclo KDCA; (5) Resultados de GC; e (6) Partes
interessadas (BRASIL, 2018a).
O ciclo KDCA, baseado no modelo PDCA 14 , tem o seguinte significado: K
(KNOWLEDGE, conhecimento) DO (fazer); CHECK (conferir); e ACTION (atuar
_______________________
14

O Ciclo PDCA (do inglês: PLAN-DO-CHECK-ACT ou Adjust) é um método interativo de gestão de
quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também
conhecido como o círculo/ciclo/roda de Deming, ciclo de Shewart, círculo/ciclo de controle, ou PDSA
(Plan-Do-Stdy-Act).
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corretivamente). A substituição do P (PLAN) pelo pretende demonstrar o foco no
conhecimento, não deixando de haver o planejamento. Devido ao caráter temporário
da IF, as fases de “conferir” e principalmente “atuar corretivamente” ficaram muito
prejudicadas, o que poderá ser comprovado ao longo deste trabalho e pela
descontinuidade administrativa de um novo governo que assumiu no ano de 2019.
Figura 3- Ciclo KDCA na gestão do conhecimento na administração pública

Fonte: Batista (2012, p.52)

O Plano de GC identificou as “lacunas estratégicas de conhecimento” (BRASIL,
2018a). Elas representaram os óbices para que os objetivos estratégicos sejam
atingidos. No contexto da IF, essas lacunas foram identificadas já antevendo a
situação futura em que os OSP já não mais estariam sob a gerência do GIF. Portanto,
as lacunas demonstraram preocupações quanto à “continuidade da aplicação dos
ensinamentos colhidos” (BRASIL, 2018a). O Plano de GC não teve como objetivo a
definição de como se daria a transmissão do conhecimento, cabendo a este trabalho
um maior aprofundamento e contribuição no assunto quanto ao processo SECI.
A IF produziu uma série de planos, os quais foram basilares para o
planejamento e a implementação das ações. Neles foram introduzidos conceitos,
processos e procedimentos, a serem absorvidos pelo GIF e, principalmente, pela
PMERJ. Este trabalho pretende verificar o que ficou de aprendizado organizacional, o
que pode ser efetivamente constatado no trabalho de campo junto àquela instituição.
A pesquisa buscará entrevistar os policiais/servidores que trabalharam durante a IF e
também os militares do EB que transmitiram os conhecimentos. Com isso, os
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conhecimentos serão confirmados, visto que o processo de conversão do
conhecimento, em tão pouco tempo, pôde não ter ocorrido da melhor forma.
Para tanto, deve-se ter uma referência inicial dos conhecimentos que foram
transmitidos constantes na documentação produzida, a fim de serem checados junto
à PMERJ no ano de 2020, tendo como base os planos e documentos da IF (Quadro
4), por área funcional.

Pessoal

Inteligência

Rearticulação/remanejamento
de efetivos das UPP/PMERJ
para BPM
Reintegração de efetivo de
profissionais de segurança
cedidos
Aumento do efetivo para a
atividade-fim
Incorporação de concursados
Reintegração por insp.saúde
Atenção à saúde psicológica
Cursos de liderança
estratégica
Aperfeiçoamento nos planos
de carreira
Qualificação dos quartilheiros
Aplicação do Regime
Adicional de Serviço (RAS)
Visita a BPM e verificação de
necessidades em
infraestrutura
Melhoria do sistema de
ensino
Planos de Formação,
Aperfeiçoamento e
Especialização
Capacitação do corpo
docente
Regularidade do ingresso
Sistema seguro de troca de
mensagens (ABIN)
Política de Inteligência de
Segurança Pública
(protocolos de inteligência)

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

Plano de Legado

Atos Normativos

Relatório de
Gestão

Gestão de Riscos

Plano
Orçamentário
Plano de
Aquisições
Plano de GC

Conhecimentos

Plano de Com
Soc
Plano de
Transição

Área Funcional

Plano Estratégico

Quadro 7- Evidências de conhecimentos transmitidos pela IF, por área funcional.
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Operações

Logística

Adm

Execução sistêmica de
reuniões com demais órgãos
de inteligência do Estado
Utilização do ISPGeo
Análise de manchas criminais
Planos Setorial, Tático e
Operacional
Análise de manchas criminais
Integração dos dados do ISP
para planejamento e
integração
Integração com os demais
OSP
Capacitação de tropas/forças
especializadas
Visita a BPM e verificação de
necessidades em
infraestrutura
Aquisição, manutenção e
recuperação da frota de
viaturas e helicópteros
Planos de Aquisição,
Distribuição, Manutenção e
Alienação
Elaboração de Quadros de
Dotação de Material e dos
Quadros de Dotação de
Material Previsto
Aperfeiçoamento de
estruturas logísticas (Diretoria
Geral de Apoio Logístico e as
Diretoria de Abastecimento)
Visita a BPM e verificação de
necessidades em
infraestrutura
Normas de Gestão
Estratégica e de Elaboração,
Gerenciamento e
Acompanhamento de
Projetos.
Reorganização da estrutura
administrativo-financeira
Processos de aquisições e
licitações
Identificação e avaliação de
riscos
Projetos baseados no Guia
PMBOK, NEGAPEB e
MEGP-EB; Plano Estratégico
Capacitação estratégica,
mapeamento de processos,
gestão de projetos
Capacitação em controle
interno, contabilidade,
finanças, licitações, contratos
Integração e GC
Ajustes patrimoniais

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Comunicação
Social

Todas

Planejamento anual de
eventos cívicos
Fortalecimento do caráter
institucional, minimizando
fatores políticos
Estímulo à demonstração de
valores éticos e morais
Valorização e fortalecimento
da imagem da instituição
Realização de ações
comunitárias
Plano de Comunicação Social
Troca de experiências entre
oficiais das FA e os gestores
da PMERJ
Ativos de informação (bases
de dados, documentos)
Ativos de informação
(conhecimentos tácitos e
experiências pessoais)

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

Fonte: elaborado pelo autor, baseado nos Planos e Atos Normativos da IF.

3.4. LEGADO DA IF
O legado na IF foi definido através de sua relação direta com a recuperação da
capacidade operativa da PMERJ e com impactos nas ações emergenciais e
estruturantes. Os legados tangíveis foram em sua maioria os materiais e
equipamentos adquiridos pelo GIF, que se encontram em entrega até o corrente ano
devido aos trâmites administrativos dos processos aquisitivos.
A fim de demonstrar a eficácia da IF quanto ao legado tangível, pôde-se
comprovar na aplicação dos recursos orçamentários. No ano de 2018, o montante de
R$ 1.165.871.286,56 (um bilhão, cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e
setenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) foram
empenhados, correspondendo a 97,16% (noventa e sete vírgula dezesseis porcento)
do total de R$ 1,2 bilhão alocados (BRASIL, 2019), o que corresponde à aplicação de
5,69 anos da média dos recursos do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2014
a 2018. A execução orçamentária da IF e o emprego dos recursos podem ser melhor
detalhados abaixo, com destaque para a PMERJ que recebeu R$ 406.002.836,00
(quatrocentos e seis milhões, dois mil e oitocentos e trinta e seis reais), o que
representa 33,71% do montante:
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Quadro 8- Execução Orçamentária da IF (extrato)

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão 2018 GIFRJ (BRASIL, 2019, p. 86)

Quadro 9- Emprego dos recursos na IF

Fonte: Relatório de Gestão 2018 GIFRJ (BRASIL, 2019, p.90)

Os recursos foram aplicados para aquisição de uma ampla gama de
armamentos, equipamentos, viaturas e materiais, como pode ser visto na figura
abaixo:
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Figura 4- Legado tangível da Intervenção Federal

Fonte: Relatório de Gestão 2018 GIFRJ (BRASIL, 2019, p.41)

O presente trabalho de pesquisa teve como foco principal o legado dos bens
intangíveis transmitidos à PMERJ. Enquadram-se como bens intangíveis: softwares,
normativos

tais

como

decretos,

portarias,

planos,

estudos,

capacitação,

reestruturações, modelagem de processos organizacionais, outras entregas que
agreguem valor e assegurem a constituição de um arcabouço normativo que tenda a
ser perene, transparente e que permita a participação de toda a sociedade, visando à
preservação do legado e a continuidade das ações após o término das atividades do
GIFRJ (BRASIL, 2018b). A socialização dos conhecimentos entre os membros do
GIFRJ e da PMERJ foram fundamentais para a transmissão deste tipo de legado, não
podendo ser traduzidos em portaria e normas, sendo de grande importância para a
melhoria da cultura de gestão (COSTA, Caio, 2019).
Enquadram-se como legado de bens intangíveis que não envolvem alocação
direta de recursos financeiros aqueles que promoveram mudanças na forma de
condução da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, em especial, questões
ligadas à governança, formulação de doutrinas, gestão e avaliação de pessoal,
educação e capacitação, gestão de inteligência, gestão logística; gestão
administrativo-financeira; gestão de infraestruturas e obras; gestão operacional;
comando e controle; gestão da comunicação social; legislação; e administração
(BRASIL, 2018c).
Um dos maiores exemplos do legado intangível foi o resultado na redução dos
índices de criminalidade no período da IF, o que pôde comprovar o atingimento do OE
01 visto anteriormente. Os indicadores estabelecidos foram:
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•

Latrocínio: roubo seguido de morte;

•

Roubo de carga;

•

Roubo de veículo;

•

Roubo de rua: (corresponde à soma das incidências de roubo a
transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular); e

•

Letalidade Violenta (corresponde à soma das vítimas de homicídio
doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio – roubo seguido de
morte e morte por intervenção de agente do Estado).

Como forma resumida no quadro abaixo, houve a seguinte redução dos índices
de criminalidade, comparados ao ano de 2017:
Figura 5- Redução dos índices de criminalidade (legado intangível)

Fonte: Relatório de Gestão 2018 do GIFRJ (BRASIL, 2019, p.40)

O grande desafio da Intervenção Federal, após o seu término em 31 de
dezembro de 2018, foi o que todas as ações planejadas e executadas, que não
puderam ser encerradas devido ao horizonte temporal disponível, tenham sua
continuidade assegurada pela nova administração do Governo Estadual, que assumiu
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o governo do Estado do Rio de Janeiro em 1º de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019, p.
49).
Os riscos previstos na IF, de acordo com o Plano de Gestão de Risco,
apontaram esta preocupação nos seguintes pontos:
•

A descontinuidade do legado da IF foi considerada a 3ª prioridade de
risco, com classificação de risco médio (BRASIL, 2018b, p.1/6 Anexo A);

•

O comprometimento das esferas de governo partícipes do Processo de
Transição (orçamento/gestão do conhecimento) foi considerado de 6ª
prioridade, com classificação de risco baixo (BRASIL, 2018b, p.2/6
Anexo A); e

•

A limitada capacidade de trabalho dos Grupos de Trabalho para
implantação das ações do Plano de Transição teve prioridade de número
10, com risco baixo.
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4. RESULTADOS
A pesquisa apresentou os resultados levando-se em consideração os
conhecimentos explícitos levantados e apresentados no Quadro 4 com a sua
retificação/ratificação através das entrevistas com militares/policiais em função-chave,
dentro de cada área funcional de atuação da IF. As entrevistas demonstraram os
pontos de vista dos participantes, trazendo novos elementos de conhecimentos
explícitos e tácitos, o que enriqueceu e robusteceu o presente trabalho. Como já era
esperado, o curto tempo da IF não pôde proporcionar mudanças muito radicais na
PMERJ, mas os reflexos de algumas ações estruturantes puderam ser verificados
nessa corporação, como será demonstrado a seguir.

4.1 ÁREA FUNCIONAL DE PESSOAL
A área funcional de pessoal demandou bastante preocupação por parte da IF,
particularmente por ser um assunto sensível, cuja situação foi construída ao longo de
anos, por decisões eminentemente políticas. A Intervenção Federal, justamente por
não apresentar este viés, foi encarada como uma oportunidade de realizar mudanças
que há tempo eram desejadas pela corporação, mas que tinham difícil aceitação e
tramitação no poder legislativo, representado pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro no caso dos oficiais; e internamente através de Decreto por parte
do Governador do Estado no caso das praças. Assim, foi realizado um diagnóstico
dessa área e implementadas medidas principalmente emergenciais, no que tange ao
aumento do efetivo operacional pronto na rua, com a reintegração dos efetivos
cedidos e as inspeções de saúde; enquanto que medidas estruturantes legislativas
foram encaminhadas, porém nem todas implementadas.
Na análise dessa área, foram entrevistados: o Brig FAB Almir, Diretor de
Gestão e Avaliação do Pessoal do GIFRJ à época; a Maj PM Perovano, Assessora de
gabinete da SESEG à época; o Cel EB Morgado, Oficial de Ligação da SESEG com
o GIFRJ à época; Cel PM Alessandro, Oficial de Ligação à época e atual Chefe da
PM115; Cel PM Luciano, atual Diretor de Pessoal; Cel PM Laviano, Comandante Geral
_______________________
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PMERJ à época; Cel EB Porto Alegre, Assistente do Secretário de Segurança Pública
à época; e o Cel PM Basilio, Subchefe Administrativo do Estado-Maior à época e atual
Chefe do Estado-Maior e Subsecretário Geral da PMERJ.
A questão de efetivos e a sua necessidade de readequação foi uma questão
central na IF. O Quadro de Distribuição de Efetivo (QDE) em vigor na PMERJ é
regulado pelo Decreto n˚ 1.072 de 18 Jan 1977, tendo mais de 40 anos de existência,
quando a Polícia Militar possuía pouco mais de 30.000 policiais no seu efetivo previsto.
Atualmente, a PMERJ tem seu efetivo fixado em 60.471 policiais militares, em redação
dada pela Lei n˚ 5467, de 08 de junho de 2009 (RIO DE JANEIRO, 2020, p.41).
A reintegração dos efetivos cedidos a outros órgãos da administração municipal
e estadual foi uma medida adotada pela IF a fim de elevar o número de policiais
militares disponíveis para a atividade-fim, qual seja: o policiamento ostensivo na rua,
o que acaba por aumentar a capacidade operativa da corporação. De acordo com o
Brig FAB Almir, após diagnóstico realizado na PMERJ,

o efetivo previsto para Polícia Militar era de 60.471 policiais; a Polícia Militar
tinha 44.449 policiais, ou seja, 16.022 policiais a menos que a lei previa. Nós
tínhamos 2.022 policiais militares cedidos a órgãos públicos, e a proposta era
trazer todo mundo de volta, só que existe a parte política da coisa.

Aproveitou-se o caráter da IF ser conduzida por militares das Forças Armadas,
como confirmou a Maj PM Perovano ao afirmar que “no sentido de não sofrer pressões
políticas, a intervenção foi muito boa neste ponto porque conseguiu separar bem as
atividades deste contexto político, dessa influência”. Foi, de acordo com o Cel EB
Morgado, “a menor porcentagem histórica de policiais cedidos; os militares que
retornaram foram os que estavam em excesso, em cargos que não eram, digamos
assim, essenciais”, o que foi confirmado por Daróz (2019, p.110) no sentido que “cerca
de [..] 25% de militares [policiais] à disposição de diferentes órgãos foram restituídos
ao serviço, resultando no menor percentual de cedidos desde 2007”.
Quanto ao legado dessa reintegração de efetivos, houve um instrumento que
permitiu maior liberdade ao Comandante Geral da PMERJ para a movimentação de
policiais para outras esferas. De acordo com o Cel PM Alessandro,
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houve a delegação de competência ao Comandante Geral para a
movimentação para outros órgãos, através do Decreto 47, de 27/12/2018,
trazendo maior flexibilidade, o que ajudou muito a avaliação e as decisões do
Comandante Geral, deu uma autonomia maior para a corporação.

Porém, no corrente ano e passados quase dois anos do final da IF, a situação
praticamente retornou ao estado inicial de 2018. Segundo o Cel PM Luciano,
“infelizmente todo esse esforço relacionado a essa cessão de servidor, com o fim da
intervenção, e com o novo governador, praticamente a gente tem o mesmo status
antes da intervenção.” Ele corroborou da mesma forma que, nesse assunto, o Decreto
47 manteve-se como um legado até os dias atuais, podendo o Comandante Geral da
PM ter maior ingerência junto às necessidades do serviço e políticas.
Outro ponto emergencial e nevrálgico para o aumento de policiais militares
disponíveis foi a inspeção de saúde, a fim de verificar a situação médica dos policiais
afastados. Na Polícia Militar, o policial pode estar “apto A” (pronto para tirar serviço),
“apto B” (ele pode tirar serviço armado, mas não pode ir para rua), “apto C” (somente
atividade administrativa, não pode tirar serviço armado), ou em licença para
tratamento de saúde. Assim, as inspeções tinham como objetivo aumentar o efetivo
de policiais no policiamento, com o incremento do número de “apto A” e a substituição
de policiais “apto A” que estavam em funções administrativas por “aptos B” e “C”.
De acordo com o Brig FAB Almir, “dos 6.700 policiais que estavam com licença
de saúde por algum motivo, 943 estavam com problemas mentais (transtornos
mentais do comportamento)”. Soma-se a esse quadro o fato de não haver reposição
e incorporação de novos profissionais na área de saúde, como afirmou o Cel PM
Luciano: “nosso último concurso para a área de saúde foi em 2010; a participação de
médicos do Exército, nas Juntas Especiais, principalmente a Junta Especial de
Psiquiatria, foi um avanço muito grande.”
A inspeção de saúde foi um legado observado na corporação, como afirmou a
Maj PM Perovano, que trabalha atualmente na Diretoria de Saúde da instituição, no
sentido de que o “Comando atual vem adotando; esse é um legado que eu tenho
certeza que ficou; viu-se o resultado na época e hoje está sendo implementado
novamente”. Esse fato foi confirmado pelo Cel PM Alessandro, que afirmou que a
inclusão dessa inspeção “ajudou muito, com isso aumenta a nossa força na rua;

79

continua, não com grande dimensão porque nos falta o material humano, nós estamos
com a necessidade de um concurso para os quadros de saúde”, e também pelo Cel
PM Luciano, o qual afirmou que
deixou legado porque hoje pontualmente continuamos a fazer, claro que com
as limitações porque nós não temos efetivo. Começamos a fazer juntas de
ortopedia e psiquiatria, que são dois pontos nevrálgicos de afastamento de
policial.

Para que possamos compreender melhor a situação de pessoal da PMERJ e
que foi encontrada pela IF, faz-se necessário entender como funciona, em linhas
gerais, a promoção e o fluxo de carreira dos oficiais e das praças. Este foi o tópico
mais comentado durantes as entrevistas, em que se observou que os policiais
depositaram na IF a esperança de solucionar um problema crônico que se iniciou na
década de 1990 e que continua até os dias atuais, o que por consequência reflete
diretamente na parte operacional e na folha de pagamento da corporação. Nas
palavras do Cel PM Laviano, “é um assunto espinhoso, é um assunto desagradável,
mas que em algum momento isso tem que ser feito, porque isso é uma bola de neve
que a tendência é só aumentar”.
A lei de promoções, de acordo com o Cel PM Alessandro, “originalmente estava
muito bem estruturada, porém com a evolução da corporação e uma atualização da
nossa lei de promoções, e a interferência política em alguns casos, deformou a nossa
estrutura da corporação”. A promoção ao longo do tempo passou a ser considerada
“como uma barganha política, reduzir interstício de promoção para gerar um bônus
político, para determinados governantes”, como disse o Cel PM Laviano. A legislação
dos oficiais é aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(ALERJ), enquanto que a das praças é alterada por decreto do Governador do Estado.
O reflexo pôde ser observado na distribuição dos efetivos entre os postos e
graduações, onde “a pirâmide de efetivo da Polícia Militar você vai ver que tem déficit
de soldado e um superávit de 2º sargento a subtenente; e nos oficiais não é diferente,
você tem um déficit de tenente e um superávit de major, tenente-Coronel e coronel”,
como afirmou o Cel PM Laviano. Todo soldado que entra na corporação chega à
graduação de subtenente, enquanto que todo tenente chega ao posto de coronel, com
as promoções ocorrendo por tempo de serviço. Assim, policiais na graduação de 2º e
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1º Sargento e subtenentes acabam por executar as mesmas funções de um soldado,
visto também o déficit da corporação, onde está “previsto o efetivo de 37.541
soldados, existindo cerca de 4.800”, como confirmou o Cel PM Alessandro. Soma-se
a esse fato o Estado do Rio de Janeiro encontrar-se em Regime de Recuperação
Fiscal, estando impedido de aumentar seus efetivos, apenas podendo realizar o
recompletamento das vagas.
A IF procurou modificar e atenuar o cenário da área de pessoal, onde, por
exemplo, “mudaria o tempo de permanência no posto; a ascensão ser por mérito,
através de prova, a seleção objetiva e justa, com critérios mais objetivos, mais
palpáveis”, como afirmou o Cel PM Alessandro. Valendo-se da expertise e da
experiência das Forças Armadas, houve a tentativa de, segundo o Cel EB Porto
Alegre, “mexer na área de promoção, justamente para ter um equilíbrio, uma
continuidade das promoções, não ser politizado, ter um padrão como a gente tem, por
merecimento, por antiguidade, por escolha”. Neste sentido, o GIFRJ propôs 14
projetos de decretos/lei para alterar a legislação, com os documentos também
“elaborados a várias mãos, para tentar dar um fluxo de carreira mais adequado, e
acabar com essa situação automática e imediata”, de acordo com o Brig FAB Almir.
Como resultado desses projetos, o Brigadeiro afirmou:
havia um procedimento padrão de que todas as nossas propostas de lei ou
decreto iam para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o que não era
rápido, e algumas coisas não voltaram; outras voltaram depois que o
Gabinete de Intervenção tinha sido dissolvido. Nem tudo que a gente gostaria
de fazer foi pra frente.

Como afirmado anteriormente, a alteração das legislações dos oficiais e
particularmente das praças foi muito aguardada pelos policiais militares. O
entendimento, de acordo com o Cel PM Luciano, era de que a IF era a “possibilidade,
em função da isenção do Exército, da própria natureza que o Exército tem, as Forças
Armadas em geral, da sua própria administração, em fazer mudanças legislativas que
eram primordiais (promoção, tempo de serviço). Assim, o legado para o Coronel nesse
quesito foi “modesto, acho que poderia ter sido muito mais contundente em certos
aspectos”. O Coronel PM Basilio também teve a mesma percepção, ao afirmar que
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a intervenção poderia ter sido utilizada com esse viés interessante de
melhorar esta questão e isso não aconteceu, algo que poderia ter sido
utilizado com mais força até porque não era uma intervenção política, pelo
menos da parte do Exército, bem técnica.

De acordo com os entrevistados, as razões para que não ocorressem as
alterações foram diversas. O Cel PM Laviano acreditou que “em ano eleitoral, você
propor mudanças tão radicais e deixar “armadilhado” para o próximo não é coerente
isso”, visto que os reflexos políticos acabariam ocorrendo nos anos seguintes.
Adicionalmente, o Brig FAB Almir afirmou que “havia uma preocupação do General
Braga Netto em não tirar direito das praças sem mexer com os oficiais. Teria sido
muito fácil assinar todos os decretos que existiam em relação às praças, e deixar [os
dos] oficiais como está”. O próprio modelo top-down da IF apresenta adicionalmente
essa característica de crer que uma simples implementação administrativa resolveria,
por exemplo, as questões políticas envolvidas, o que corrobora com a afirmativa de
Matland (1995, p.148) de que “[...] raramente é possível separar a política da
administração”.
Cabe destacar que o Plano Estratégico da PMERJ 2020-2024 persegue a
resolução desses graves problemas ao:
•

Revisar a forma de ascensão profissional dos policiais militares dos
diversos quadros e qualificações (QPMP) com base no estudo das
necessidades da Corporação e através de grupos organizados de
representatividade do quadro, qualificações e por círculos hierárquicos.
(RIO DE JANEIRO, 2020, p. 70); e

•

Criar grupos de trabalho, sob a coordenação dos titulares das pastas de
maior utilização das normas, para produzirem a proposta de atualização
dos Regulamentos de Movimentação de Oficiais e Praças e
Regulamentação ou adequação do Decreto de Cessão (RIO DE
JANEIRO, 2020, p.69).

4.2 ÁREA FUNCIONAL DE INTELIGÊNCIA
Na inteligência, os conhecimentos transmitidos pela IF foram mormente os
relacionados ao planejamento e à elaboração de planos, visto que o conhecimento do
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ambiente operacional e das técnicas específicas é de domínio dos policiais. Nesse
aspecto, o Centro de Inteligência do Exército (CIE) também prestou apoio na área do
ensino, realizando capacitação com foco principal na metodologia do trabalho. Após
a Intervenção, a inteligência no Estado passou ao controle da Polícia Civil, através do
Decreto nº 46.547 de 01 de janeiro de 2019, o que acabou por interromper de certa
forma a integração alcançada entre as agências de inteligência durante a IF.
A fim de se obter os conhecimentos transmitidos e absorvidos, nessa área
bastante sensível, foram entrevistados: o Cel EB Morgado, Oficial de Ligação da
SESEG com o GIFRJ à época; o Cel PM César, Subcoordenador de Inteligência da
PMERJ à época; o TC EB Schneider, Diretor de Inteligência do GIFRJ à época; e o
Cel PM Laviano, Comandante Geral PMERJ à época.
Quanto ao legado de conhecimento explícito, a Política Estadual de Inteligência
e a Estratégia Estadual de Inteligência foram elaboradas e publicadas nos Decretos
nº 29, de 26 de outubro de 2018, e nº 34, de 10 de dezembro de 2018,
respectivamente. O Plano Estadual de Inteligência “não deu tempo de publicar”, de
acordo com o Cel EB Morgado. Esses documentos tiveram importância no sentido de
que puderam “normatizar o funcionamento das agências, o repertório de
conhecimentos necessários”, como afirmou o Cel PM César.
A metodologia aplicada no campo da inteligência, particularmente a realizada
pelo Exército, foi um dos grandes legados transmitidos. Foi um “planejamento de
trabalho excepcional”, como atestou o Cel PM César, com foco “na parte de contrainteligência, que a gente ensinava a eles a fazer um plano de segurança orgânica das
unidades”, segundo o TC EB Schneider. Os militares do EB trouxeram bastante
conhecimento teórico, no sentido de que “o pessoal que veio, apesar de serem muito
bons na parte de inteligência, eles não conheciam a realidade do Rio de Janeiro,
quando engrenou já estavam indo embora pelo tempo”, como realçou o TC EB
Schneider com referência ao pouco período da IF e a complexidade do trabalho a ser
realizado. A “inteligência tem que se fazer com método, inteligência é conhecimento
de alto nível para assessoramento, isso aí foi o mais importante das reuniões, saber
para onde a gente tá indo”, resumiu o Cel PM César sobre o assunto.
A integração das agências de inteligência foi um dos objetivos da IF, a fim de
incrementar a consciência situacional com informações de várias fontes, valendo-se
do estabelecimento de vínculos de confiança. O “foco no trabalho como inteligência e
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não investigação, de forma integrada; a integração foi um dos grandes legados da
intervenção”, afirmou o Cel EB Morgado. O Cel PM César concordou, afirmando que
“o Exército fez um planejamento e um incentivo de qualificar um grande efetivo, de
fazer uma integração, você tem que saber com que tá lidando do outro lado, porque
na inteligência um dos princípios é a confiabilidade”. Reuniões das Áreas de
Inteligência de Segurança Pública (AISP) eram realizadas periodicamente, nas quais
a importância da troca de dados era abordada e “a gente focava nossas reuniões com
intervalos grandes para que eles pudessem conversar entre instituições, e aquilo
acabou gerando trabalhos em conjunto na época”, como lembrou o TC EB Schneider,
valendo-se de uma espécie de “café do conhecimento”, estimulando o conhecimento
tácito entre os participantes através das suas experiências e valores.
Quanto ao sistema seguro de troca de mensagens através de placa
criptografada da ABIN, ele foi implantado, mas não permaneceu. Essa placa permitiria
a troca segura de informações entre os entes, ao invés da utilização da documentação
física que era utilizada. Havia a ideia de adquirir um software para fazer isso, porém
“foi tocado nesse assunto, eles disseram que é nosso objetivo desfazer a Secretaria
de Segurança, a inteligência vai para a Polícia Civil, então não houve interesse com a
extinção da Secretaria de Segurança Pública”, como afirmou o TC EB Schneider, o
que corrobora com a falta de continuidade na utilização desse sistema.
O CIE capacitou “próximo de 100 policiais, com foco principal na contrainteligência”, de acordo com o Cel PM César, com a preocupação do EB em criar as
melhores condições para a participação dos agentes do estado. “A gente ofereceu
tudo de forma que não houvesse custos, eles ficaram alojados, foram voos da FAB,
alimentação”, como afirmou o TC EB Schneider.
A criação da Companhia de Inteligência, “aos moldes da Companhia de
Inteligência do Exército”, foi um legado estrutural, em mais um espelhamento de
organização, como confirmou o TC EB Schneider. Anteriormente esse órgão
trabalhava no Quartel General da PMERJ, e “a intenção era retirar do QG da PM a
parte de operações”, passando a ser a “base de operações da Coordenadoria de
Inteligência da Polícia Militar”, de acordo com o Cel PM Laviano, o que trouxe maior
discrição aos policiais e maior flexibilidade no seu emprego tático nas ruas.
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4.3 ÁREA FUNCIONAL DE OPERAÇÕES
A recuperação da capacidade operativa dos OSP foi um dos objetivos
estratégicos basilares da IF, com a parte operacional da polícia tendo ligação estreita
com a parte logísitca que lhe presta suporte e mantém. A situação crítica da PMERJ
ao longo dos anos, com a perda dessa capacidade, foi “por perda de efetivo, por perda
de equipamentos, e isso obviamente se refletiu nos números, nos indicadores
criminais que subiram”, como afiançou o TC PM Tobias, que também destacou que a
IF permitiu “a reunião de meios para implementar aquilo que já deveria ter sido
implementado, que nós não estávamos fazendo por falta de meios”, afirmando
também que “a ampliação dos recursos e os seus reflexos para o decréscimo dos
indicadores em 2019 e 2020, se não tivesse essa ampliação de recursos, fatalmente
ficaríamos pelo meio do caminho”. Também, de acordo com a Drª Joana, “foi muito
importante o Exército ter um conhecimento de dentro da segurança pública do Rio”,
visto o costumeiro emprego em GLO.
Nessa temática, foram entrevistados: o TC PM Tobias, atual chefe da PM316,
permanecendo na função desde a IF; a Drª Joana, Diretora-Presidente do Instituto de
Segurança Pública (ISP) à época e atual Coordenadora de pesquisa do Ministério
Público do Rio de Janeiro, e professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE); o Cel EB Morgado; o
Maj PM Raphael Batista, atual Chefe de Assessoria de Imprensa da PMERJ,
permanecendo na função desde a IF; e o Cel PM Laviano.
Com referência à capacitação de tropas e de forças especializadas, a IF
propiciou um incremento nas relações que já existiam entre a PMERJ e o EB. Nesse
sentido, a capacitação técnica-profissional foi realizada “daquela forma que nós
trabalhamos no Exército, você capacita os PM e depois os próprios PM estavam
capacitando eles mesmos, foi algo bem proveitoso e com efetividade bem grande”, de
acordo com o Cel EB Morgado. A IF mudou o nível em que esse tema era tratado,
pois “isso era tratado no nível comando de Unidade, não era tratado no nível
estratégico... principalmente na área de operações especiais, dado a expertise no
_______________________
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assunto”, como afirmou o TC PM Tobias, já bastante experiente no trato com as
Forças Armadas, particularmente o EB.
O remanejamento/rearticulação das UPP foi uma iniciativa da PMERJ, com
esse estudo iniciado no ano de 2015, onde “os encargos administrativos das UPP
ficaram com os batalhões, a parte operativa coordenada pela Coordenadoria de
Polícia Pacificadora”, de acordo com o TC PM Tobias. Na IF elas “não foram extintas,
e sim redimensionadas, foram reestruturadas; em locais em que ela estava dando
errado, você tinha que tomar uma atitude”, como disse o Cel EB Morgado, sem “retirar
o policiamento de lá, mas sim modificar a infraestrutura, transformar em Cia do
Batalhão”, como ratificou o Maj PM Raphael Batista. As UPP foram reformuladas para
Companhias Destacadas de Batalhões de Polícia, como foi o caso da UPP
Mangueirinha transformada em Companhia Destacada do 15º BPM, onde o “efetivo
excedente possibilitou o reforço de todos Batalhões do CPA [Comando de
Policiamento de Área] da Baixada” (DARÓZ, 2019, p.112)
O modelo das UPP está passando por ressignificação, onde, de acordo com o
TC PM Tobias, “a tendência é que passem para ser unidades de polícia de
proximidade, com o policial fazendo a interação com o público no dia a dia”. A
quantidade também de UPP era excessiva, de acordo com o Cel PM Laviano, que já
tinha exercido o cargo de Coordenação Geral das UPP, o que acabou por trazer
a necessidade de se fazer uma readequação, que aquele modelo, com a
quantidade de 38 (trinta e oito) Unidades de Polícia Pacificadora que tinha,
estava impraticável [...] em sentido figurado, eu tinha trinta e oito “panelas de
pressão com problemas na válvula, em que todo o momento eu tinha que
ficar tocando na válvula para aliviar a pressão, porque senão ela ia explodir.

As UPP rearticuladas pela IF foram as constantes no quadro abaixo:
Quadro 10- UPP rearticuladas pela IF
UPP

Zona

Vila Kennedy

Oeste

Cidade de Deus

Oeste

Coroa-Fallet-Fogueteiro

Centro

Jacarezinho

Norte

Camarista/Méier

Norte
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Batan

Oeste

Cerro Corá

Sul

Mangueirinha

Baixada Fluminense

Caju

Norte

Providência

Centro

São Carlos

Centro

Fonte: Daróz (2019, p.112).

A utilização dos dados das manchas criminais fornecidos pelo ISP para as
operações foi bastante explorada pela IF. De acordo com a Drª Joana, a polícia ainda
não explora da melhor forma essa ferramenta, no sentido de que “ela não tem tanta
clareza da centralidade do conceito de mancha criminal, que é o quanto o crime é
concentrado no espaço e como você tem que pensar alocação do recurso no local
que tem maior problema”. O TC PM Tobias remeteu ao estado crítico das condições
de trabalho enfrentadas no Estado, onde “o ISP coleta o dado do policial civil; se o
policial não tem computador para registrar, não tem papel para fazer registro manual,
não tem nada, você tem aí a cifra negra”. Para a Drª Joana, “os dados do ISP ainda
são muito vistos como prestação de conta, mas não para tomada de decisão”, muito
embora tenha sido utilizado também na área de inteligência, onde a Drª Joana ouviu
“de um dos Coronéis da inteligência que ‘o ISP tirou a gente do escuro’”.

4.4 ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA
A área funcional de logística corresponde ao ramo da IF apontado como o que
mais apresenou legado, particularmente referente aos bens tangíveis representados
pelas viaturas, armamentos e equipamentos adquiridos durante o ano de 2018 e
recebidos

efetivamente

pela

PMERJ

nos

anos

de

2019

e

2020.

Esse

reaparelhamento, sem sombra de dúvidas, permitiu a recuperação da capacidade
operativa e a consequente redução dos índices de criminalidade. Porém, observou-se
que o legado na gestão também ocorreu nos bens intangíveis, como será abordado a
seguir.
Nesse campo de atuação, foram entrevistados: o Cel EB Rangel, Assessor do
GIFRJ na Área de Logística; o Maj PM Alexsander, atual Chefe da Seção de
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Armamento e Munição da PMERJ, permanecendo na função desde a IF; o Cel PM
Sales, atual Diretor de Finanças, permanecendo na função desde a IF; o Cel PM
Jomar, Diretor de Logística à época e atual Coordenador do 190 da PMERJ; e o Cel
PM Basilio.
A reestruturação logística, com a criação de estruturas logísticas na PMERJ,
foi o grande legado na gestão nessa área, valendo-se de um espelhamento com a
organização logística do Exército, de acordo com o Cel EB Rangel, o que foi ratificado
através do Maj PM Alexander: “Vários órgãos foram criados, você vai ver a DMSA
[Diretoria de Manutenção e Suprimento de Armamento], que é o paralelo ao BMSA
[Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento], o nosso DCMun [Depósito
Central de Munições], que é o paralelo ao DCMun do Exército, onde criou-se um
ambiente favorável a essa segmentação que gerou esses outros órgãos”. Assim,
através do Decreto nº 45, de 20 de dezembro de 2018, o Interventor Federal criou a
Diretoria Geral de Apoio Logístico (DGAL), a qual era originária da antiga Diretoria de
Logística (DL). A DGAL passou a ser composta das seguintes Diretorias/órgãos
setoriais:
- Diretoria de Abastecimento (DAbst), em espelhamento à Diretoria de
Abastecimento (DAbst) subordinada ao Comando Logístico do Exército;
- Diretoria de Transporte (DT), responsável pela gestão da frota da PMERJ,
com o Parque de Manutenção de Blindados subordinado;
- Diretoria de Manutenção e Suprimento de Armamento (DMSA), em
espelhamento ao Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA) do
Exército, com o Depósito Central de Munições (DCMun) subordinado, também de
forma semelhante ao Depósito Central de Munições do Exército;
- Diretoria de Licitações e Projetos (DLP); e
- Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA), em espelhamento às Comissões
Regionais de Obras (CRO) do Exército.
Com a criação da DGAL, houve uma maior segmentação e especialização nas
diversas funções logísticas, o que “veio agregar valor e otimizar as atribuições e as
atividades”, de acordo com o Cel PM Sales, conseguindo “pegar grandes processos
e segmentar, e são processos críticos”, conforme afirmou o Cel PM Basilio.
Antigamente, todas essas atividades ficavam a cargo da DL que integrava a Diretoria
Geral de Administração e Finanças (DGAF).
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Com referência aos processos de aquisição e aos planos de aquisição, de
distribuição e alienação de viaturas, eles foram baseados nos manuais do Exército,
sendo “feitos e ensinados” à PMERJ, de acordo com o Coronel EB Rangel. Porém, há
uma dificuldade relatada pelo Coronel PM Jomar no sentido de que
a Polícia Militar ainda não tem a prática de pegar esses planos e atualizando
eles, ou mesmo botá-los em prática, por causa da rotatividade dos policiais
militares nas funções. Infelizmente, a Polícia Militar tem um problema muito
sério que é o de não ter Armas, não tem especialização. Nós temos um
problema muito sério aqui que é o da continuidade. Conseguimos o mais
difícil: conseguimos ter os planos [...].

O processo de aquisição das viaturas Corolla 2.0 não foi uma negociação fácil,
visto que a PMERJ desejava um “sedã médio, que conseguiríamos fazer
manutenção”, de acordo com o Cel PM Basilio, mesma dificuldade ratificada pelo Cel
PM Jomar que relatou o seguinte: “Não era o nosso planejamento comprar viatura 2.0
porque sabia que o consumo seria maior, mas daí com conversa, observando as
possibilidades, padronizando com a mesma viatura da Polícia Civil”.
Ao final do processo, mesmo com a afirmação do Cel PM Basilio no sentido de
que com os “R$ 350 milhões a gente comprou 1.000. viaturas na modelagem do
Exército, enquanto compraria 2.000. pela modelagem da polícia”, o resultado foi
positivo, com impactos na manutenção, mas com a avalição de que “as viaturas são
muito boas, o policial se sente valorizado”, de acordo com o Cel PM Jomar, além de
aumentar consideravelmente a frota da corporação: “hoje com a intervenção eu tive
ainda o luxo de ter viaturas em reservas. Está sendo útil agora para fazer esta
recomposição, este ajuste no nosso orçamento, diante dessa crise que estamos
vivendo aí”, afirmou o Cel PM Basilio.
Com relação aos documentos como o Quadro de Distribuição de Material
(QDM), “estes documentos sempre existiram, entretanto em algum momento a
atenção a eles foi diminuindo”, conforme relatou o Maj PM Alexsander, devido
principalmente ao dia-a-dia da corporação, que trabalhava muito empiricamente para
resolver os problemas apresentados. A intervenção trouxe essa possibilidade de
tempo para analisar os processos e normas que deveriam ser seguidos, e que eram
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sabidos, mas que foram deixados em segundo plano. De acordo com o Maj PM
Alexsander,
ficou aquela coisa do cuidado, esse detalhismo na hora das conferências, da
necessidade de uma estrutura, da necessidade de padronizar procedimentos
e também seguir aquilo que foi padronizado; foi um reavivamento dessas
coisas todas; o Exército é muito metódico nas coisas que tem que fazer; se
não há normas, há a necessidade de criar a norma para poder funcionar,
funcionar em cima de normas, isso é um dos exemplos talvez que o Exército
tenha nos lembrado.

Ainda nessa questão do QDM, o Coronel PM Jomar lembrou um ponto
adicional: o estabelecimento de um Quadro de Distribuição de Efetivo (QDE), o qual
segundo ele
a Polícia Militar não conseguiu ter esta rotina porque justamente o governo
do Estado ainda não estabeleceu um QDE para gente. Ainda estamos
discutindo um modelo de QDE para apresentar ao Governador. Com o QDE
eu consigo fazer o Quadro de Dotação de Material (QDM).

A manutenção é um assunto bastante crítico na instituição, particularmente a
definição de um modelo mais eficiente e eficaz. A manutenção da frota é realizada por
oficinas contratadas, visto que o Governador do Estado “fez um decreto extinguindo o
setor de manutenção e transporte, as oficinas dos batalhões, em 2008, para poder
contratar”, segundo o Cel PM Jomar. Nas Unidades, “a PM sempre teve um setor de
manutenção em suas unidades; em um determinado momento, isso ainda no final do
governo Cabral/Pezão, os recursos foram a zero para consertar os carros”, afirmou o
Maj PM Alexsander. Como reflexo, os Batalhões começaram a perder a capacidade
de realizarem a manutenção de primeiro escalão, a mais básica na escala de
manutenção, sempre recorrendo às oficinas terceirizadas. A IF permiitu que a PMERJ
reavivasse esse entendimento, conforme o Cel PM Jomar:
Nós entendemos que esta primeira fase de manutenção tem que ser com a
Polícia Militar, tem que estar dentro do quartel, tem que ter um mecanismo
mais forte de controle, no 1º escalão de manutenção. O 2º e o 3º a gente
pode terceirizar. A ideia da gente recuperar, remontar a oficina, realmente a
intervenção federal foi crucial nisso, de voltar o questionamento.
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O legado logístico foi o mais notório da IF, tendo reflexos em todas as áreas da
corporação, servindo como uma readequação de rumos. Segundo o Cel PM Jomar,
“os materiais que foram comprados serviram de um norte, o como comprar, como
pensar na compra, como comprovar que necessita aquele material para os órgãos
externos”. Adicionalmente, a redução dos índices de criminalidade

como

consequência da recuperação da capacidade operativa ainda se manteve no período
seguinte, pois o “reflexo do trabalho da intervenção foi o ano de 2019, muito mais
seguro e a sensação de segurança”, de acordo com o Cel EB Rangel e que os
números podem corroborar.

4.5 ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
A administração, tanto nas Forças Armadas quanto na PMRJ, é considerada
atividade-meio, visto que a atividade-fim é a operacional, com a execução das missões
constitucionais previstas. No caso específico da PMERJ, ela foi relegada a um
segundo plano por décadas, visto que a corporação sofre bastante interferência
política e os reflexos da situação fiscal e econômica do Estado do RJ. Com isso, a
gestão estratégica e de processos acabou não tendo a sua devida importância, aliado
ao fato de a corporação não possuir quadros especializados, como o de Intendência
nas Forças Armadas, para desempenhar funções administrativas específicas, como a
de Tesoureiro por exemplo. A IF ressaltou e deixou a mensagem clara para a PMERJ
da importância dessa atividade-meio, que provê e sustenta a atividade-fim.
Nessa área, as seguintes pessoas foram entrevistadas: o Cel EB Jonas, Diretor
de Planejamento e Operações à época; a Maj EB Ana Clara da Silva Fonseca, da
Diretoria de Planejamento e Operações do GIFRJ; o Entrevistado X, com experiência
em planejamento, na mesma função desde a IF; a Maj PM Perovano; o Cel PM
Laviano; o Cel PM Sales; a Drª Joana; o Maj PM Vinícius; o Maj PM Alexsander; e o
Cel PM Basilio.
O Plano Estratégico elaborado pelo GIGRJ foi o principal documento elaborado
no período da IF, o qual serviu de base e direcionamento para a elaboração dos
demais planos e atos normativos. Foi também um instrumento de prestação de contas
das ações planejadas junto aos órgãos de controle externos, tais como o Tribunal de
Contas da União (TCU), o qual fez recomendações para ajustes ao longo do período.
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Por isso, cabe uma análise do legado no conhecimento deste plano tão importante
para a PMERJ.
O Plano Estratégico foi concebido como um “plano híbrido, que era um plano
estratégico que também fundia a gestão”, como afirmou o Cel EB Jonas, um dos
principais idealizadores e autores do documento, seguindo a diretriz de planejamento
do Gen Braga Netto. À época, a PMERJ já tinha um plano em vigor, do período de
2015-2018, porém o mesmo foi confeccionado “por uma empresa externa, não tinha
sido um trabalho orgânico”, segundo o Entrevistado X, o que já denotou a situação
da terceirização deste trabalho na corporação. A SESEG tinha um plano em vigor, que
foi ajustado e alinhado ao plano do GIFRJ, sendo responsável pela “efetivação, a
colocação em prática do planejamento estratégico”, de acordo com a Maj PM
Perovano.
A existência da SESEG acabou por não permitir a influência do plano do GIFRJ
sobre o plano da PMERJ, o que confirmou o Cel EB Jonas no sentido de que houve a
“falta de impacto no plano estratégico da PM: a gente tentou que o planejamento deles
estivesse integrado ao nosso, para que não ficasse perdido no tempo.”, além do fato
do fato do plano do GIFRJ ser “muito genérico” para a PMERJ, de acordo com o
Entrevistado 1. Soma-se a esse fato o aparente afastamento da Coordenadoria
Especial de Assuntos Estratégicos (CAES) com a IF, visto que como afirmou a Maj
PM Perovano, “a CAES não participou do processo da intervenção; não tinham oficiais
voltados para o planejamento estratégico”, o que pode também ter tido reflexo no fato
de que “houve o gap no ano de 2019 em que não houve plano, em que tentou-se mas
não deu certo”, como afiançou o Entrevistado X, o que foi confirmado pela Maj EB
Clara “não foi apresentado um plano da polícia civil nem da polícia militar”. Assim, “a
intervenção deixou um plano estratégico do que foi encontrado, para se dar
continuidade àquelas ações”, como disse o Cel PM Laviano, porém o legado
observado para a corporação foi muito pouco.
As aquisições durante a IF desempenharam papel primordial, visto que foram
responsáveis pelo reaparelhamento da PMERJ e permitiram a sua consequente
recuperação da capacidade operativa. Nesse escopo, segundo o Cel PM Sales, “em
termos de aquisições, essa mudança organizacional, o Exército tentou buscar uma
cultura mais holística, mais organizada”. Foram alocados cerca de R$ 1,2 bilhão a
serem investidos, e para tal criou-se toda uma estrutura administrativa para executar
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a gestão orçamentária e financeira, como confirmou a Drª Joana “em termos
administrativos, o ganho pesado foi esta transferência de recursos, foi 1 bi que foi
transformado em investimento, porque tinha toda a experiência do Exército em
executar licitação”. Essa experiência foi transmitida em diversos setores, inclusive
com uma equipe de apoio à fase interna dos processos de aquisições, como confirmou
o Maj PM Vinícius ao ter afirmado que “tudo que a polícia estava precisando ali, termo
de referência, definir direito o que a gente queria; muito desse sucesso se deu pelo
estreitamento com o Exército”. Como exemplo dessa transmissão de conhecimentos
temos a compra de uniformes, executadas por aquele Maj, o qual afirmou:
o Exército trouxe a nota técnica do SENAI-CETIQT (Serviço Nacional da
Indústria-Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil); a gente pode
definir o nosso uniforme de forma técnica; recebemos o quantitativo
suficiente, fica a linguagem técnica do que você quer, facilitou muito a
aquisição.

Com relação à criação de estruturas administrativas, a transformação da
Diretoria de Logística em DGAL, como visto anteriormente, permitiu a especialização
do pessoal para atividades específicas e técnicas. Foi o ocorrido quando, de acordo
com o Maj PM Vinícius, a “DL1 (ramo da DL) se tornou DLP (Diretoria de Licitações e
Projetos), a qual faz desde o termo de referência até o pregão; isso aí com certeza foi
herança do Exército”, provavelmente do modelo das Seções de Aquisição, Licitações
e Contratos (SALC) existentes na OM do Exército.
Reuniões de coordenação e integração foram práticas realizadas no período
da IF que deixaram bons legados na PM. De acordo com o Maj PM Alexander, o
gabinete de crise do GIFRJ foi um bom modelo, pois “hoje em dia eu vejo que a
corporação lida com os problemas de uma maneira mais estruturada, com a criação
de vários grupos de trabalho, comissões, não que a gente não soubesse fazer isso,
isso foi reavivado com a intervenção”, o que foi o exemplo deixado pela integração no
trato dos diversos assuntos. Para o acompanhamento dos diversos projetos nas áreas
funcionais, “reuniões de controle da ação planejada” eram conduzidas mensalmente,
de acordo com o Cel EB Jonas, porém
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no início o pessoal não entendeu muito bem a finalidade dessas reuniões, e
acabou fazendo uma certa propaganda da instituição, só falar coisas boas;
foi quando nós estabelecemos que a partir da 3ª reunião, nós iríamos
conduzir a reunião, a fim de mostrar ao Interventor em que pé estavam os
projetos.

A área administrativa, considerada atividade-meio da corporação, teve muito
protagonismo durante a IF, visto que ela propiciou as condições da recuperação da
capacidade operativa. Ao longo do tempo, a corporação acabou por relegar em certa
medida os processos de gestão, além de estar inserida em um contexto extremamente
complicado e caótico do ponto de vista moral, econômico e financeiro do Estado do
RJ. O Cel PM Laviano endossou essa ideia afirmando:
o tempo do operacional é diferente do tempo do administrativo. Essa
dinâmica da segurança pública, as cobranças...porque é uma cobrança
diária, aconteceu um assalto, aconteceu uma morte, a cobrança vem, a
imprensa em cima, é o governo em cima, a sociedade cobrando, e aí você
começa a deixar de lado alguns procedimentos administrativos justamente
para suprir a velocidade e acaba tendo essas falhas que vamos vendo ao
longo do período.

Como consequência da necessidade de especialização dos seus quadros,
reforçada pela IF, a PMERJ atualmente estuda a possibilidade de criar o quadro de
Intendência, à semelhança do existente nas Forças Armadas, visto que todos os
policiais militares são formados combatentes e ao longo da carreira desempenham
funções de gestão. “Seria um quadro para 1400 vagas, divididas em oficiais e praças;
baseado na modelagem da Marinha”, de acordo com o Cel PM Basilio. O Maj PM
Vinícius expressou essa mesma ideia, ao afirmar que “o Exército já tem a experiência,
tem a arma de logística, tem a arma de intendência, tem a arma de engenharia, coisas
que não têm aqui na polícia”. Neste mesmo sentido, o Cel PM Laviano reforçou:
foi passado o conhecimento, o que vai ficar faltando é o pessoal mais
especializado. A ideia do quadro de intendência veio da intervenção, inclusive
de ser um quadro temporário. Você tem o combatente, que acaba se
especializando muitas vezes por interesse próprio; você não tem o
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especialista, não é uma coisa que a corporação fez o investimento naquele
profissional.

O legado na gestão do conhecimento na área do suporte logístico foi
identificado, na medida em que a simples aquisição dos inúmeros materiais,
equipamentos, viaturas e armamentos amenizariam a situação operativa da
corporação, porém o processo deveria ser mantido, a filosofia do planejamento
deveria ser reforçada. Como bem afirmou o Cel PM Laviano:
não era só um legado logístico, bens materiais, a proposta era deixar um
canal de suprimento de pelo menos dois anos para que a corporação não
precisasse se preocupar em fazer aquisição pelo período até 2020. O mais
importante era dar continuidade a esse trabalho. A estrutura já estava
montada, era só seguir aquele memento. A Intervenção foi uma janela de
oportunidade para a instituição, principalmente pelo legado que foi deixado,
não só pelo material, mas o legado de gestão do conhecimento, que esse é
o primordial para a instituição. Você não consegue manter essa guerra diária
se você não tiver o aporte logístico, se você não tiver uma cadeia de
suprimento.

4.6 ÁREA FUNCIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A área de comunicação social da PMERJ apresentou ganhos significativos
através da experiência da IF advinda dos militares das Forças Armadas,
particularmente

no

estabelecimento

de

uma

comunicação

estratégica,

no

fortalecimento do caráter institucional e na dinâmica das entrevistas coletivas. A IF,
por seu caráter apolítico, tornou a atividade mais técnica e com maior liberdade de
ação por parte da polícia, além de enfatizar o lado da valorização do policial e do seu
ethos militar.
Neste sentido, na verificação desse campo, foram entrevistados: o Cel EB
Morgado; o Cel EB Porto Alegre; o Maj PM Raphael Batista; o Cel PM Luciano; o Cel
PM Laviano; e o Cel EB Jonas.
A comunicação estratégica, termo bastante empregado pelo Gen Richard
Fernandes Nunes, Secretário de Segurança à época, foi implementada e o seu
conceito reforçado na PMERJ. No início da IF, verificou-se a necessidade de uma
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mudança de rumos, por parte do GIFRJ e da Secretaria de Segurança, dada a
complexidade do cenário e a especificidade do trato com a mídia e a população por
parte da polícia militar, em uma “relação muito mais intensa e direta com a mídia e
com outras instituições do que a gente estava acostumado”, conforme o Cel EB
Morgado. Nesse sentido, ele também afirmou que “nos dois primeiros meses a gente
apanhou bastante, principalmente que a gente não tinha que fazer comunicação
social, que tinha que fazer comunicação estratégica”.
Procurava-se uma comunicação que se antecipasse aos fatos, pois “eles iam
muito no miudinho, como uma comunicação de resposta, e não proativa; não se fazia
um trabalho para comunicar o que a PM tinha de bom”, como disse o Cel EB Porto
Alegre. O Maj PM Raphael Batista afirmou que a IF permitiu uma comunicação mais
direta, amenizando um “dilema de ser transparente e seguir a Constituição e também
ser técnico e por exemplo não afetar o moral da tropa, por exemplo não afetar
possíveis ações da instituição”, no sentido de ter que informar muitos detalhes das
operações à imprensa, procurando constantemente justificar as ações policiais.
Assim, “nós tivemos a oportunidade de exercer a comunicação estratégica, dentro de
normas técnicas de uso da força, não precisava entrar em detalhe”, tendo maior
liberdade para se comunicar diretamente, dentro dos padrões policiais de
escalonamento do uso da força, aproveitando também a diminuição da influência
política da Secretaria de Segurança no período.
O fortalecimento do caráter institucional foi um legado de conhecimentos
relacionados a reviver valores, tradições e o caráter militar da corporação, que ao
longo do tempo estiveram em determinados momentos adormecidos. Nesse aspecto
o desfile comemorativo do dia do policial militar, realizado no dia 21 de abril de 2018,
foi bastante emblemático, visto que “não era feito há 10 anos”, de acordo com o Cel
EB Porto Alegre. O Interventor Federal deu o respaldo necessário ao evento, visto que
“entendeu que isso é importante para fortalecer a imagem do policial militar e da
família do policial militar”, como afirmou o Maj PM Raphael Batista, o que foi também
extremamente positivo ao Cel PM Luciano, que afiançou “tivemos essa oportunidade
de resgate, remonta a nossa origem, remonta a nossa característica”. O desfile foi
realizado no ano de 2019, o que demonstrou que a prática foi restabelecida, não sendo
realizado no ano de 2020 por conta da pandemia do novo Coronavírus. O ethos militar

96

da corporação foi restaurado, ao pode externar os valores e tradições militares, como
o Cel PM Laviano resumiu:
a nossa intenção era de resgatar essa questão do militarismo, as tradições
na nossa instituição, que isso também foi umas das exigências do General
Braga Netto e do General Richard. Resgate da importância do policial militar,
reacender o orgulho dele ser policial, isso tudo são questões primordiais, para
uma atividade profissional.

As Ações Cívico-Sociais (ACISO) e ações comunitárias foram oportunidades
de trocas de conhecimentos entre a IF e a PMERJ, visto que as Forças Armadas
geralmente planejam esses tipos de ações concomitantemente às operações
militares. Seria uma forma de angariar o apoio da população, particularmente nas
áreas urbanas e densamente povoadas, como confirmou o Cel EB Jonas que essa
atividade também tinha a “denominação ação global, a gente tirava carteira de
identidade, cortava cabelo, tinha apoio de saúde, odontológico”. A rearticulação das
UPP também contou com essa prática, como na Vila Kennedy, Praça Seca e São
Gonçalo, visto que haveria uma mudança que poderia ser considerada brusca para a
comunidade. Nesse sentido, a PMERJ “fazia um ACISO junto, ou seja, mostrava para
a comunidade que não estava abandonada, e aprendemos com isso, é uma forma de
se fazer presente”, segundo o Maj PM Raphael Batista. A atividade teve o importante
endosso do Interventor Federal, de acordo com o Cel EB Jonas, visto que
o Gabinete vislumbrou como positivo para a conquista do apoio da população;
e o General Braga Netto gostou muito disso aí, tanto que tivemos reações
das secretarias de não fazer, da própria Secretaria de Segurança, e o General
bancou o que foi planejado pelo Gabinete.

Com relação às entrevistas coletivas, houve uma mudança significativa no
modo como eram desenvolvidas pela PMERJ, visto o caráter mais técnico e sem
influências políticas da IF, além de um maior rigor de organização do Exército... “o
Exército impôs limites claros, colocou a regra do jogo, para ficar confortável na hora
de realizar a entrevista coletiva”, segundo o Maj PM Raphael Batista. Os jornalistas
tinham que se inscrever e escrever as suas perguntas previamente, facilitando a
organização e o preparo prévio da autoridade a ser entrevistada, além de haver um
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limite de órgão de imprensa por grupo jornalístico. Foi uma modificação que procurou
tornar o ambiente mais controlado, o que a PMERJ acreditava ser o ideal, porém tinha
dificuldade em colocar em prática, particularmente também por sofrer ingerência da
SESEG. Como afirmou o Major PM Raphael Batista:
no afã de prestar um bom serviço, no afã de prestar a transparência tanto
cobrada pela nossa Constituição Federal, deixávamos certas práticas
acontecerem com o intuito de mostrar que estávamos ali para atender a
sociedade, mas de alguma forma isso acabava atrapalhando porque no final
das contas a imprensa escrevia o que ela bem queria, e mostrava o que ela
bem queria, então o nosso esforço não se transformava em benefício
institucional, e a gente pôde perceber isso com a intervenção federal. Como
hoje somos secretaria, quando a coletiva é nossa, nós podemos implementar
sem problemas, a gente consegue manter este mesmo padrão.

4.7 O PROCESSO SECI NA PMERJ
O processo de conversão do conhecimento dos militares do GIF e da SESEG
aos policiais militares foi idealizado para ocorrer da forma mais eficiente e rápida
possível, visto o curto período de tempo da IF. Cabe ressaltar que a IF na área de
segurança pública não foi solicitada pela PMERJ assim como nenhum outro OSP do
Estado do Rio de Janeiro, e sim determinada pelo Governo Federal que, salvo melhor
juízo, não consultou previamente aqueles que efetivamente iriam executar as ações
deste instrumento constitucional inédito. Foi um “processo de intervenção que nós não
fomos consultados, não foi um pedido da Polícia Militar ao Governador, o EstadoMaior foi pego de surpresa em relação a essa modalidade”, como confirmou o Cel PM
Basilio. Assim, a IF como um todo teve que começar praticamente do zero, sem
melhores práticas e exemplos semelhantes, fazendo com que o relacionamento e o
vínculo entre as Forças Armadas e a PMERJ fosse implementado de forma
mandatória, sob a alcunha de intervenção, o que pôde ter gerado apreensão e dúvidas
de como o processo seria gerido e conduzido.
Outro conceito que convém relembrar é o de transferência de conhecimento,
de Davenport e Prusak (2003), no sentido de que são necessárias duas partes
principais no processo: a pessoa que apresenta o conhecimento e aquela que o
absorve. Se não houve absorção de conhecimento, ele não foi transferido. Uma das
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dificuldades da pesquisa reside justamente em poder confirmar o quanto os militares
da IF transmitiram os conhecimentos e o quão os policiais militares realmente
absorveram, visto que desta absorção haveria o legado de gestão para a corporação.
Outro fato é o de o processo estar sob a alcunha de “intervenção” e de que modo isso
pôde ter afetado o “interesse” em ensinar e o “interesse” em aprender no período. A
IF buscou deixar um legado explícito, através de diversos planos e documentos, a fim
de minorar essa dúvida, visto que nem todos os policiais de 2018 encontram-se na
mesma função no corrente ano.
O modelo top-down foi o mais utilizado na criação do conhecimento
organizacional na PMERJ, devido ao fato de ser o que corriqueiramente essa
corporação e as Forças Armadas estão acostumadas, tendo como bases a hierarquia
e disciplina. O protagonismo da criação do conhecimento fica no topo da
administração (NONAKA; TAKEUCHI, 2008), com atores centrais responsáveis pelo
desenho das políticas a serem implementadas, valendo-se de decisões autoritárias,
com a minimização das questões políticas externas existentes. Os militares em
posições-chave procuraram minimizar os conflitos, a fim de tornar o processo mais
próximo do modelo racional de tomada de decisão (MATLAND, 1995) , como pôde ter
sido observado, por exemplo, ao dar liberdade de ação ao Comandante Geral da
PMERJ para poder trabalhar e não se sentir “intervencionado”, como será visto mais
à frente. Este modelo é adequado principalmente para lidar com conhecimento
explícito, com foco na combinação e na internalização o que acabou por se confirmar
ao longo da pesquisa.
As áreas funcionais criadas do GIRJ seguiram o espelhamento já existente nas
Forças Armadas e na PMERJ e os oficiais de ligação entre as instituições também
auxiliaram nessa disseminação das intenções superiores, valendo-se da tão cara
cadeia de comando. O GIFRJ tinha gerência sobre os OSP, mas observou-se que a
SESEG, principalmente após assunção do General Richard, assumiu o comando
efetivo das polícias, fazendo com que a coordenação crescesse ainda mais de
importância.
O ba (NONAKA; TAKEUCHI, 2008) criado na IF permitiu uma troca de
conhecimento e experiências entre os militares e os policiais militares. A execução de
reuniões constantes e a postura dos generais no sentido de não interferir diretamente
na corporação facilitaram e amenizaram o clima de tensão inicial verificado. Para
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tanto, as estruturas do Comando Militar do Leste, onde funcionou a Secretaria de
Administração, e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a Secretaria
de Intervenção Federal, propiciaram um ambiente propício ao diálogo, com uma
linguagem entendida pelos policiais por serem militares, com as rotinas bem
consolidadas, em um espaço livre e seguro para criar, compartilhar e explorar o
conhecimento (AHMADJIAN, 2008).
A socialização é uma etapa que depende muito do relacionamento interpessoal,
visto que o conhecimento é produzido pelas pessoas, que interagem constantemente,
transmitindo suas habilidades técnicas e suas experiências (NONAKA; TAKEUCHI,
2008). Os militares da Forças Armadas buscaram reavivar e retransmitir valores
eminentemente militares, arraigados desde a sua formação, aos policiais militares no
sentido de que “a Polícia Militar, militar é”, como disse o Cel PM Luciano, visto a
situação relatada pelo TC PM Tobias “num dado momento nós fomos forçados a
pensarmos como se polícia e militar fossem instâncias que não pudessem se juntar”.
Como afirmou o Cel EB Morgado, “o currículo oculto...ele foi muito mais importante
que o conhecimento explícito que está escrito”.
O “currículo oculto” seria aquele relacionado ao dia a dia das atividades, aquilo
que é absorvido através do exemplo, principalmente advindo dos superiores
hierárquicos, e que vai definindo e forjando hábitos, aptidões e comportamentos
desejáveis dentro de uma instituição, a fim de que o indivíduo esteja adaptado e
melhor aceito perante os demais. Nas escolas de formação das Forças Armadas, os
militares mais modernos são influenciados diretamente por seus instrutores e militares
mais antigos, que passam a conviver e transmitir as experiências que fazem parte da
rotina da profissão. Segundo o Cel EB Morgado, esse “currículo” foi perdido, por
exemplo, com a situação da Academia de Polícia de Oficiais, “sem todos os anos
cursando a academia de polícia”, em que o relacionamento entre os anos acaba por
forjar e complementar a formação dos recursos humanos. Nessa mesma linha do
ensino, o Cel EB Almeida confirmou a situção após os policiais militares e cadetes
visitarem a Academida Militar da Agulhas Negras (AMAN), a fim de se inspirarem e
ter referência: “eles viram o abismo que tinha a academia deles lá; não tem uma
cultura de tradição [na PMERJ]”.
Schein (2017) afirmou que as crenças e valores são desenvolvidas e
sedimentadas, o que acabou por ocorrer no emblemático desfile do dia 21 de abril de
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2018, dia do Policial Militar, que não ocorria há dez anos, como uma exteriorização do
seu orgulho e de suas tradições bicentenárias, sob influência dos militares da IF. O
“resgate dos valores militares”, segundo o Cel PM Luciano, foi um legado da IF que
também foi praticado com as visitas aos Batalhões por parte das autoridades, sob o
prisma da questão da liderança, “onde o general veio aqui me ver, o secretário veio
aqui me ver, o governador, o interventor federal veio aqui me ver, veio saber como é
que eu estou, isso para você ver realmente como é que tá a questão na tropa”, como
afirmou o Cel EB Morgado, o que foi ratificado pelo Cel EB Porto Alegre “exigindo do
Batalhão o mínimo de ordem unida, cerimonial, apresentação de oficiais, é o mínimo
de valores e de ética que a gente tem para tentar passar para eles”.
A socialização, muito embora observada nas entrevistas realizadas, é de difícil
mensuração, comprovação e generalização para a corporação como um todo, o que
são problemas próprios da zona cinzenta do conhecimento tácito. De acordo com o
TC PM Tobias, “nós já vínhamos há 10 anos com um secretário não militar. A nossa
parte de tradições ela realmente ficou sendo colocada em segunda instância, em
segundo plano”. A Maj PM Perovano externou o seu sentimento sobre o período curto,
porém intenso da IF:
o que ficou é a parte que não está escrita, isso que foi o maior legado: são as
pessoas que tiveram a oportunidade de no dia a dia ter o contato com o
Exército, porque todos aprenderam muito em relação à questão de
organização do trabalho, dos processos, essa questão da valorização da
imagem, essa questão de buscar a não interferência política, e ter um
planejamento estratégico sólido; o legado não é o que tá escrito.

A externalização aproveita as experiências pessoais e as torna explícitas
(NONAKA; TAKEUCHI, 2008), ao mesmo tempo que depende de estreito
relacionamento entre as pessoas, o que pode ser difícil de colocar em prática
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). No presente trabalho, confirmando as afirmativas
dos autores, não foi possível identificar claramente a conversão de um conhecimento
tácito para explícito, por parte de policiais militares, sob influência da IF. Para que
pudesse ser identificado, caberia uma observação participante durante o ano de 2018,
a fim de poder avaliar o que foi explicitado em documentos e portarias fruto dessa
experiência, o que não foi possível nesta pesquisa.
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A combinação foi a modalidade de conversão do conhecimento mais utilizada,
através da criação de estruturas e planos na PMERJ de forma semelhante às
existentes no Exército, como uma forma de isomorfismo institucional. O novo
conhecimento foi gerado através de reuniões e documentos, utilizando diversas fontes
explícitas (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Foi uma forma até que esperada dos
militares do EB trabalharem na IF, visto que já possuem referenciais de uma instituição
bastante sólida na área de gestão. Como exemplos relatados nessa pesquisa,
podemos citar os existentes no quadro abaixo:

Quadro 11- Isomorfismo institucional PMERJ e Exército Brasileiro, pós Intervenção Federal

Espelhamento com o
Documento de implantação

Estrutura/Plano

Não identificado, pelo seu caráter
Companhia de Inteligência

Exército Brasileiro
Companhia de Inteligência

sigiloso

Diretoria Geral de Apoio Logístico

Decreto nº 45, de 20 de dezembro

(DGAL)

de 201817

Diretoria de Abastecimento

Decreto nº 45, de 20 de dezembro

Diretoria de Abastecimento

(D Abst)

de 20186

(D Abst)19

Comando Logístico18

Divisão de Material Classe IX
Decreto nº 45, de 20 de dezembro
Diretoria de Transporte

Diretoria de Manutenção e

de 20186

– Motomecanização, da
Diretoria de Material20
Batalhão de Manutenção e

Decreto nº 45, de 20 de dezembro

Suprimento de Armamento

de 20186

(DMSA)

Suprimento de Armamento
(BMSA)

Depósito Central de Munições

Decreto nº 45, de 20 de dezembro

Depósito Central de

(DCMun)

de 20186

Munições (DCMun)

_______________________
17

Acessar:
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFVWTk0xSkVZ
ekpPTUZGMFVWUm9SazVwTURCUmFrcERURlJuZDAwd1NYUk5lbXN5VDFSWk5GRlZXa1ZSVlZV
MA==&p=MTQ=&tb=ZGdhbCYjMDEzOw==
18 Acessar: http://www.colog.eb.mil.br/
19 Acessar: http://www.dabst.eb.mil.br/
20 Acessar: http://www.dmat.eb.mil.br/index.php/en/cl-ix-motomecanizacao
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Diretoria de Engenharia e

Decreto nº 45, de 20 de dezembro

Comissão Regional de Obras

de 20186

(CRO)

Arquitetura
(DEA)

Normas

Administrativas

Relativas

do

Suprimeto
21

(NARSUP)

Norma

Administrativa Relativa aos
Portaria PMERJ nº 0941, de 31 de
Plano Geral de Manutenção

outubro de 2018;

Materiais

de

Gestão

Diretoria

de

(NARMAT)

22

da

Material
;

Normas

Administrativas Relativas ao
Armamento - NARA23
Norma Administrativa
Plano de Aquisição e Distribuição

Portaria PMERJ nº 0940, de 31 de

Relativa aos Materiais de

de Material

outubro de 2018

Gestão da Diretoria de
Material- NARMAT
Norma

Plano de Alienação de Materiais

Administrativa

Portaria PMERJ nº 0939, de 31 de

Relativa aos Materiais de

outubro de 2018

Gestão

da

Diretoria

de

Material- NARMAT
Diretrizes
atualização

para

elaboração

e

Quadros

de

dos

Dotação de Material (QDM) e dos

Normas
Portaria PMERJ nº 942, de 31 de
outubro de 2018

Quadros de Dotação de Material

Relativas

Administrativas
ao

Suprimento-

NARSUP

Previsto (QDMP)
Seção
Diretoria de Licitações e Projetos
(DLP)

Decreto nº 45, de 20 de dezembro
de 2018

Licitações

de

Aquisições,
e

Contratos

(SALC)

Fonte: elaborado pelo autor.

A internalização pôde ser observada no que tange ao conhecimento
demonstrado na execução da organização e da condução das entrevistas coletivas
por parte do Gabinete e que foi aborvido pela PMERJ. Foram protocolos próprios da
_______________________
21

Acessar: http://www.1rm.eb.mil.br/images/imagens/documentos/EscLog/narsup.pdf
Acessar: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/506/3/NARMAT2016.pdf
23 Acessar: http://www.pqrmnt7.eb.mil.br/images/Producao/Legislacao/NARA%202009.pdf
22
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comunicação social do Exército que foram incorporados, com o “aprender fazendo” e
o know-how do indivíduo (NONAKA; TAKEUCHI, 2008), os quais são colocados em
prática nos dias de hoje, ainda mais com a elevação da corporação ao status de
Secretaria de Estado. Neste aspecto, a extinção da SESEG trouxe benefícios à
corporação, podendo trabalhar de forma mais parecida com a época da IF, de forma
mais direta, técnica e sem muita interferência política.

4.8 BARREIRAS AO CONHECIMENTO
Como última seção relacionada ao resultados da pesquisa, é interessante
abordarmos aspectos referentes às barreiras ou óbices no processo de transmissão
e absorção dos conhecimentos. Pelo ineditismo e curto período, muito tinha a ser feito
a fim de alcançar os objetivos estratégicos da IF, ao mesmo tempo em que a PMERJ
procurava aproveitar o momento para se recuperar da situação caótica de longos anos
no Estado do Rio de Janeiro. Assim, exploraremos as barreiras individuais, resultantes
do relacionamento forçado entre os militares das Forças Armadas e os policiais
militares, e as organizacionais, tanto as referentes às diferenças de cultura
organizacional entre as instituições participantes quanto até mesmo pela existência e
a posterior extinção da SESEG.

4.8.1 Individuais
A acomodação, no sentido da novidade e da complexidade de uma situação,
pode colocar a pessoa em uma situação defensiva, tirando-a da zona de conforto, da
sua rotina, daquilo que se sente segura em fazer (ICHIJO, 2008; DAVENPORT;
PRUSAK, 2003). O início da IF trouxe incertezas aos policiais militares, visto que
tinham dúvidas a respeito de como seria conduzido o processo, como seria o
tratamento dispensado e se haveria mudança de cargos, por exemplo, o que já
estavam acostumados ao longo dos anos. “No início eles estavam muito com medo,
pô tá chegando um General, tá chegando um Coronel, a Intervenção...”, como afirmou
o Cel EB Porto Alegre, o que foi ratificado pelo Cel PM Basilio, no sentido de que
é uma sensação muito estranha, de uma joint-venture, você que está do outro
lado é um sentimento muito ruim [...] aquele sentimento inicial de um órgão
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que está sendo intervencionado, de forma técnica, era um sentimento ruim,
mas que ao longo dos embates fomos cedendo e fomos avançando.

Ao longo do tempo, com a interação aumentando e o modo como a IF foi
conduzida, em todos os níveis, o temor e apreensão acabaram, onde “a interação foi
excelente, tem que ser admirado o caráter profissional, a intenção o tempo todo em
ajudar, de nos perguntar, de nos consultar o que seria melhor”, como disse o Cel PM
Alessandro. “Na conversa a gente se ajeitou; a receptividade foi muito boa”, afirmou o
Cel EB Morgado, o que foi confirmado pelo Cel PM Basilio, que na etapa inicial estava
bastante reticente: “foi uma interação muito positiva, esse canal de comunicação, pelo
menos da nossa parte, ficou muito mais tranquilo”. Quanto ao sentimento de estar
sendo intervencionado, o Cel PM Laviano comentou:
quando se fala este termo de intervenção, as pessoas têm o entendimento
muito equivocado; em nenhum momento houve uma intervenção dentro da
Polícia Militar, muito pelo contrário; as nossas opiniões, as nossas propostas
sempre eram muito bem entendidas e aceitas. Em nenhum momento eu sofri
qualquer tipo de intervenção de “oh nomeia fulano para comandar um
batalhão, nomeia siclano para uma determinada função”. Não teve
intervenção na Policia Militar, muito pelo contrário. Recebi todo o apoio das
Forças Armadas.

4.8.2 Organizacionais
A linguagem legitimada permite que a troca de conhecimentos seja feita da
forma mais suave e eficiente, de fácil entendimento por todos (ICHIJO, 2008), visto
que em uma organização existem pessoas com diferentes culturas, vocabulários e
quadros de referência (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Assim, o fato de que generais
do Exército estivessem em postos-chave na IF permitiu uma melhor comunicação e
aceitação por parte dos policiais militares, já acostumados à vida na caserna,
hierarquia e disciplina, como afirmou o TC PM Tobias:
para a nossa administração foi algo sensacional; quando chega um
interventor e quando chega um secretário de segurança que falam a mesma
linguagem, e essa linguagem é passada para os órgãos de execução, aqui
chega para gente de uma forma bem fácil, eu diria mais palatável.
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As histórias organizacionais e os paradigmas são outras modalidades de
barreiras organizacionais, ainda mais quando ocorre o choque de instituições: Forças
Armadas e PMERJ. O “sempre foi feito assim” pode desestimular novas ideias, sendo
um obstáculo ao conhecimento organizacional (ICHIJO, 2008). “O Exército é mais
conservador, a polícia é mais flexível, mais aberta à discussão”, como opinou o
Entrevistado X, até mesmo pelo contato e acesso maior da PMERJ à população e ao
meio político. A diferença no escalonamento da carreira, apontado anteriormente,
também foi observado pelo Cel EB Jonas, no sentido de que “nós barramos, demos
de encontro, em cultura organizacional da instituição. De forma que o soldado
chegava a subtenente muito rápido; não tinha uma pirâmide de escalonamento em
relação à graduação”, o que ocorre há décadas, o que é completamente diferente do
fluxo de carreira nas Forças Armadas.
Quanto às barreiras organizacionais, a descontinuidade administrativa,
característica da administração pública, é característica também da PMERJ ao longo
de décadas, fruto de ingerências políticas diretas que a corporação sofreu e acabou
se

adaptando

e

acostumando.

A

descontinuidade

causa

mudanças

de

direcionamentos, de diretrizes, gerando retrabalhos e perda de tempo, onde
conhecimentos não foram devidamente explicitados, permanecendo somente na
cabeça das pessoas (CARVALHO; BARROS, 2003; FRESNEDA et al., 2007).
Como exemplo dessa situação, fica o depoimento do Cel PM Laviano: “num
período de doze anos, eu fui o 11º Comandante Geral, e o pior, cada Comando que
entra, entra com o seu tom, troca as iniciativas, as ações, direcionamento da
corporação”. Foi observado ao longo das entrevistas que outra característica da
corporação é troca de todo o Estado-Maior assim que assume um novo Comandante
Geral, o que contribui para o reflexo de não se ter uma “memória viva” do
conhecimento, além do fato de causar uma “instabilidade institucional” como o
ocorrido após a dissolução da SESEG e a troca de comando pós GIF, como afirmou
o Entrevistado X. A Maj EB Clara concordou com isso, afirmando que “não há uma
continuidade de projeto, não existe registro, outro vai chegar, sem saber nada”.
A análise da extinção da SESEG, como afirmado desde o início, não é objetivo
desta pesquisa, porém é assunto que deve ser mais aprofundado, visto que foi um
órgão central na IF, que lidava diretamente com a PMERJ. A integração, tão almejada
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e necessária para a consecução dos objetivos, viria através dessa secretaria, pois
seria “fundamental que tenha um órgão acima da PM e da polícia civil para fazer esta
integração”, conforme afirmou o Cel EB Porto Alegre. Inclusive, segundo opinião da
Maj PM Perovano, “o maior legado foi o que foi desenvolvido na secretaria de
segurança, mas que não foi dado continuidade por ela ter sido extinta”. A Drª Joana
teve a opinião que “foi um processo de tirar o controle da polícia; os militares
acreditavam que iriam conseguir frear este processo, e não conseguiram”.
Muito embora houvesse o Plano de Preparação da Transição, a transição
ocorrida ao novo governo não aconteceu nas melhores condições, pois, de acordo
com o Cel EB Jonas, “na verdade tivemos duas reuniões na prática; o Governador
não participou da reunião, somente representantes do governo eleito”, o que acabou
por demonstrar a importância que foi atribuída ao trabalho feito pela IF. A Maj EB
Clara, que trabalha até os dias de hoje no GIFRJ na execução dos desembaraços
administrativos do fim da IF e que foi testemunha do processo de transição, afirmou:
“nós nos colocamos à disposição, para alicerçar o novo governo, para trabalhar junto,
em prol do mesmo objetivo [...] a gente se prepara para transmitir, mas se quem está
chegando não quiser, a gente não pode obrigar”.
Um exemplo claro de consequência foi na área da inteligência. Com a extinção
da secretaria, a Polícia Civil acabou por assumir a coordenação da inteligência de
segurança pública do estado. “A integração manteve, mas não da forma como estava
planejado; aquela situação conjunta, de trabalhar integrado com a secretaria
intermediando isso aí acabou”. Na área de comunicação social, com a elevação da
PMERJ à secretaria de governo, acabou até melhorando a situação, visto que era a
SESEG que fazia o filtro político do contato com a mídia. Assim, cabem estudos
futuros sobre os reflexos atuais da extinção da SESEG, visto que ela também foi
intervencionada e reestruturada, o que à época da IF impactou diretamente os outros
OSP do RJ de forma bastante positiva.
A aprendizagem organizacional, podendo ser considerada o legado na gestão
da PMERJ, foi observada nas diversas áreas funcionais, em diferentes graus de
intensidade. Ela pode ser resumida no quadro abaixo, onde os conhecimentos
principais

de

cada

área

foram

categorizados

em

“observados”

e

“não

observados/alcançados em parte, fazendo uma correlação também com os presentes
no Quadro 4 (evidências de conhecimentos transmitidos pela IF). Os observados
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foram os que este pesquisador pôde realmente confirmar, valendo-se das fontes
escritas e das entrevistas com pelo menos dois entrevistados confirmando. Quanto
aos não observados/alcançados em parte, foram os conhecimentos que não puderam
ser comprovados por este pesquisador. Também no quadro consta o processo SECI
mais evidenciado em cada área funcional.
Quadro 12 Legado da PMERJ nas áreas funcionais, devido à Intervenção Federal
Aprendizados não

Área

Aprendizados observados

Funcional

observados/alcançados em
parte

Processo
SECI

- Reintegração dos efetivos
cedidos, com o retorno à
situação anterior;
-Decreto Nº 47, de 27/12/2018 (autonomia ao
Pessoal

Comandante Geral PMERJ para cessão de
efetivos); e
- Inspeção de saúde nos quadros;

- Modificação na lei de
promoções e no fluxo de
carreira, principalmente das

Combinação

praças;
- Curso de liderança
estratégica; e
- Melhoria no sistema de
ensino

Inteligência

- Plano e Estratégia Estaduais de Inteligência;

- Integração dos OSP, com a

- Criação da Companhia de Inteligência; e

Polícia Civil na coordenação; e

Socialização

- Metodologia de planejamento, fruto da

- Sistema seguro de

Combinação

capacitação com o CIE.

mensagens da ABIN
- Utilização dos dados das

Operações

- Capacitação de tropas; e
- Rearticulação das UPP.

manchas criminais, valendo-se
do ISP; e
- Planos Setorial, Tático e

Socialização
Combinação

Operacional
- Criação de estruturas logísticas (DGAL, DAbst,
DT, DMSA, DCMun, DLP, DEA);

Logística

- Elaboração de planos logísticos (Planos de

- Readequação do modelo de

Aquisição, distribuição e alienação de viaturas;

terceirização da manutenção

Plano Geral de Manutenção; elaboração de

da frota.

Combinação

QDM); e
- Processos de aquisição (viaturas).
Administração

- Criação de estrutura (DLP);

-Plano Estratégico de 2019,

Socialização

- Aquisições (uniformes); e

baseado no Plano do GIFRJ;

Combinação
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- Grupos de Trabalho (GT) na solução de

- Identificação e avaliação de

demandas.

riscos;
- Capacitação estratégica; e
- Utilização da base de dados
do GIFRJ

- Fortalecimento do caráter institucional;
Comunicação
Social

- Comunicação estratégica;
- Entrevista coletiva; e
- Realização de ACISO.

- Planejamento anual de
eventos cívicos; e
-Plano de Comunicação Social

Fonte: elaborado pelo autor.

Socialização
Internalização
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Intervenção Federal na área da segurança pública do Estado do Rio de
Janeiro foi um remédio amargo do governo federal para pôr termo ao grave
comprometimento da situação que se arrastava por décadas. Sob certo ponto de vista,
também representou uma forma da injeção de recursos federais de forma exclusiva
para a área de segurança, desbordando o problema do Regime de Recuperação
Fiscal existente. Caberia determinar quem controlaria o montante de créditos, cerca
de R$ 1,2 bilhão, e a decisão presidencial foi no sentido de determinar essa missão a
militares das Forças Armadas, particularmente do Exército.
A fim de operacionalizar o instrumento inédito da CF/88, visto que a Operação
Rio em 1994 não se valeu de instrumento constitucional, foi nomeado um Interventor
Federal, General de Exército da ativa, como se fosse o Governador do Estado nessa
na área de segurança pública, tendo o controle total de todos os OSP. O nível da
gestão foi alçado, ao lado do já comum nível operacional nas ações de GLO, trazendo
mais uma vez o protagonismo dos militares em situações delicadas e espinhosas da
vida nacional.
O Interventor constituiu o Gabinete de Intervenção Federal na Área de
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (GIFRJ), estruturando o mesmo com
militares das Forças Armadas, devido à facilidade de acionamento destes recursos
humanos, ao mesmo tempo em que estariam habituados aos processos de trabalho
e de gestão. De forma semelhante à estrutura de Estado-Maior, atuaram nas áreas
funcionais

de

pessoal,

inteligência,

operações,

logística,

administração

e

comunicação social., através das Secretarias de Intervenção Federal e de
Administração.
No GIFRJ, foram planejadas ações emergenciais e estruturantes, com objetivos
bem definidos no Plano Estratégico, documento base para todos os demais, e que
representou uma prestação de contas para a sociedade e aos órgãos de controle
democráticos. Os principais objetivos estratégicos foram: reduzir os índices de
criminalidade, recuperar a capacidade operativa dos OSP e aumentar a sensação de
segurança da população fluminense. Dentre os OSP, ressaltou-se a PMERJ, órgão
de maior efetivo, visibilidade junto à mídia e à população, visto seu caráter ostensivo
no patrulhamento diário nas ruas, o que acabou por receber o maior aporte financeiro
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na IF. Por isso, o estudo de caso deste trabalho foi baseado no legado da gestão
nesta corporação.
A PMERJ é uma instituição com 211 anos de existência, com laços históricos
com o EB fortíssimos, visto que tão somente o Duque de Caxias comandou a
corporação. Ao longo do tempo, a Polícia sofreu as consequências dos desmandos
no Estado do Rio de Janeiro, tendo grandes dificuldades em manter a sua
operacionalidade, visto a precariedade nos seus armamentos, viaturas e
equipamentos, muito embora tenha recursos humanos extremamente motivados,
profissionais e capacitados. A atividade-fim policial, qual seja o patrulhamento
ostensivo nas ruas, acabou por suplantar a área-meio, relacionada à gestão. E foi
justamente neste ponto que o GIFRJ atuou diretamente na Polícia, transmitindo
conhecimentos e a expertise das Forças Armadas e notadamente do Exército.
A gestão do conhecimento propiciou as bases necessárias para que ocorresse
o processo SECI entre a IF e a PMERJ, a despeito de todas as dificuldades inerentes
ao tema quando se trata de administração pública. O Plano de Gestão do
Conhecimento foi o marco para que a experiência não ficasse perdida, a fim de evitar
a tal da descontinuidade administrativa, que acabou por ocorrer ao final da IF com a
extinção da Secretaria de Segurança, órgão central que teve também grande
importância na integração e coordenação dos esforços de mudança para novos rumos
no Estado.
Assim, procurando iniciar as respostas aos questionamentos realizados ao
longo destes dois anos deste trabalho, pode-se afirmar que sim, que ficou legado de
conhecimento na gestão da PMERJ e que sim, a IF pôde ser justificada pelo que
deixou à PMERJ. Vamos justificar melhor cada assertiva a seguir.
O legado de conhecimento de gestão à PMERJ foi o mais ligado à criação de
estruturas, valendo-se do espelhamento com estruturas congêneres no EB. Como
exemplo, temos: a Companhia de Inteligência, a Diretoria de Gestão Administrativa e
Logística, a Diretoria de Abastecimento, a Diretoria de Transporte, a Diretoria de
Manutenção e Suprimento de Armamento, o Depósito Central de Munições, a Diretoria
de Engenharia e Arquitetura e a Diretoria de Licitações e Projetos.
Foi um legado mais correlacionado com os conhecimentos explícitos, valendose da combinação no processo de conversão do conhecimento. Além dos bens
tangíveis e visíveis pela população nas ruas, essas estruturas criadas permitirão a
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melhor especialização das funções administrativas, contribuindo para melhor
eficiência e efetividade no gasto dos recursos públicos. A IF também colaborou para
ressaltar o brilho da atividade-meio, não tão valorizada na Polícia, a qual passou a
compreender como ela sustenta a parte operacional e como é relevante ter pessoal
especializado para isso, vindo ao encontro do estudo de implantação do quadro de
Intendência na corporação, outro fruto da Intervenção.
A IF pôde ser justificada pela aplicação austera dos recursos federais, sem
desvio de finalidade, mas também podemos justificá-la por ter resgatado valores,
tradições e o orgulho policial. Muito embora existam opiniões contrárias, a situação
atual é que a Polícia Militar, militar é, fato que ocorre desde 1809. O seu ethos histórico
é este, e a IF pôde reavivar este sentimento, bastante tácito e “oculto”, mas vital para
a corporação se sentir coesa e firme em seus propósitos. E este fato reflete no serviço
silente na sociedade tão necessitada de segurança e proteção. Desta forma, a
Intervenção Federal na área da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro foi
plenamente justificada e serve de exemplo a ser seguido em eventos futuros.
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1. O sr (a) está convidado (a) a participar da pesquisa ― A Intervenção Federal e o
seu legado para a gestão na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ligada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Militares e da Escola de Estado-Maior do Exército (ECEME),
nível mestrado. O trabalho tem objetivo puramente acadêmico.
2. Sua participação consiste em participar de uma entrevista individual e responder a
questionamentos sobre o tema, a partir das suas percepções individuais a respeito do legado
de conhecimentos transmitidos pela Intervenção Federal na área de segurança pública no
Estado do Rio de Janeiro, no período do mês de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, o que
caracterizaria dois anos após seu encerramento.
3. A qualquer momento o sr (a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento.
4. Sua recusa não trará qualquer prejuízo em sua relação com o pesquisador e com a
Instituição.
5. Os objetivos deste estudo são: apresentar as ações do Gabinete de Intervenção
Federal (GIFRJ) na gestão, particularmente junto à transmissão de conhecimentos à PMERJ;
e avaliar a perenidade e profundidade dos conhecimentos relacionados à gestão que a
PMERJ incorporou da Intervenção Federal, observados até o mês de fevereiro de 2020.
6. Esta pesquisa tem caráter estritamente confidencial e, embora extrato da entrevista
possa fazer parte do relatório final, seu nome ou características que possam identificá-lo serão
excluídos do mesmo, caso não autorize a identificação (favor marcar um X na opção
desejada):
(___) autorizo a minha identificação na pesquisa
(___) não autorizo a minha identificação na pesquisa
7. O sr (a) receberá uma cópia deste termo, onde consta os contatos deste
pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto agora e a qualquer momento.
Muito Obrigado! _________________________________
Pesquisador:

Eduardo

Luiz

Biavaschi

(Major)/

telefone

(41)

997382120/

eduardobiavaschi@gmail.com.
Orientadora: Profª Drª Karina Furtado Rodrigues, da ECEME.
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na
pesquisa e concordo em participar.
______________________________, ______de _____________de 2020.
(Local)

(Dia)

(Mês)

Nome completo: __________________________________
Identidade: ______________________________________
Assinatura: ______________________________________
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ANEXO B- ROTEIROS DE ENTREVISTA
O roteiro de entrevista semiestruturada tem por objetivo obter informações e
pontos de vista tanto dos militares que trabalharam no GIFRJ quanto de
policiais/servidores da PMERJ. As perguntas foram concebidas por áreas funcionais,
já com possíveis conhecimentos identificados através da pesquisa documental e
bibliográfica. Porém, elas servirão apenas como um norte na entrevista, a qual
pretende ampliar o entendimento e trazer à tona possíveis novos conhecimentos
transmitidos/absorvidos. Os roteiros para os entrevistados do GIFRJ e da PMERJ são
semelhantes, mudando apenas o enfoque da pergunta.

B.1 ROTEIRO PARA ENTREVISTA - GIFRJ
Perguntas gerais
− Qual foi a sua função durante a IF?
− Como foi o seu primeiro contato com a IF? O sr (a) estava trabalhando em qual área?
− Qual sua experiência prévia relacionada a esta função? Quantos anos de serviço o sr (a) tem?
− Qual é sua função atual?
Sobre os conhecimentos transmitidos pela IF
1) Área funcional de pessoal
− Sobre a reintegração dos efetivos cedidos, como foi realizada esta transmissão de conhecimento
ou implementação da medida?
− Referente à rearticulação e remanejamento dos efetivos das UPP, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida?
− Quanto à incorporação dos 800 concursados e realização dos concursos, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida?
− Com relação ao aperfeiçoamento nos planos de carreira, como foi realizada esta transmissão de
conhecimento ou implementação da medida?
− Sobre o Regime Adicional de Serviço (RAS), como foi realizada esta transmissão de
conhecimento ou implementação da medida?
− Sobre a reintegração dos efetivos através de inspeção de saúde, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida?
− A respeito da atenção à saúde psicológica dos policiais militares, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida?
− Em relação à capacitação em cursos de liderança estratégica, quais conhecimentos foram
transmitidos? Houve algum tipo de compartilhamento desta capacitação no âmbito da organização
depois?
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− Sobre as visitas aos Batalhões a fim de verificar as necessidades, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi deixado algum tipo de
conhecimento de planejamentos desta atividade?
− Quanto ao sistema de ensino, como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida, no tocante à capacitação, convênios, currículos de curso? Foram
legados documentos escritos e relatórios? Quanto aos Planos de Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização Profissional, como foram elaborados/transmitidos? Sobre a constituição de um
corpo docente? Sobre a regularidade do ingresso?
2) Área funcional de inteligência
− A respeito da análise das manchas criminais e dos dados do ISP, particularmente do ISPGeo,
como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi
transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Sobre a integração/articulação com os demais OSP e a execução sistêmica de reuniões com os
demais órgãos de inteligência, como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Quanto ao sistema seguro de troca de mensagens da ABIN, como foi realizada esta transmissão
de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação
sobre isso?
− Com relação à Política de Inteligência de Segurança Pública e aos protocolos de inteligência,
como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi
transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
3) Área funcional de operações
− A respeito de Planos Setorial, Tático e Operacional, como foi realizada esta transmissão de
conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre
isso?
− A respeito da análise das manchas criminais e dos dados do ISP, particularmente do ISPGeo,
qual a sua utilização hoje no planejamento das operações?
− Sobre a integração com os demais OSP, como foi realizada esta transmissão de conhecimento
ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− A respeito da capacitação de tropas/forças especializadas pela IF, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de
documentação sobre isso?
− Sobre as visitas aos Batalhões a fim de verificar as necessidades, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de
documentação sobre isso?
4) Área funcional de logística
− Sobre a aquisição/manutenção/recuperação de viaturas, como foi realizada esta transmissão de
conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre
isso?
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− Quanto aos Planos de Aquisição, Distribuição, Manutenção e Alienação de viaturas, como foi
realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido
algum tipo de documentação sobre isso?
− Com referência aos Quadros de Dotação de Material e Quadros de Dotação de Material Previsto,
como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi
transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Sobre o aperfeiçoamento/reorganização da estrutura logística, como as Diretorias Geral de Apoio
Logístico e as Diretorias de Abastecimento, como foi realizada esta transmissão de conhecimento
ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Com relação às visitas aos Batalhões a fim de verificar as necessidades, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de
documentação sobre isso?
5) Área funcional de administração e finanças
− Houve alguma reorganização da estrutura administrativa-financeira, devido à IF? Como foi
realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido
algum tipo de documentação sobre isso?
− Quanto aos processos de aquisições e licitações, como foi realizada esta transmissão de
conhecimento ou implementação da medida? Como foi a atuação da coordenação geral de apoio
à fase interna? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso? Houve capacitação pela
IF e de que forma este conhecimento foi compartilhado no âmbito da organização?
− Quanto à utilização das Normas de Gestão Estratégica e de Elaboração, Gerenciamento e
Acompanhamento de Projetos como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Com referência aos projetos, baseados no Guia PMBOK, na NEGAPEB ou no Plano Estratégico,
como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi
transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Em relação à capacitação em controle interno, contabilidade, finanças da IF, como foi realizada
esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de
documentação sobre isso?
− Quanto à capacitação estratégica, mapeamento de processos e gestão de projetos, como foi
realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido
algum tipo de documentação sobre isso?
− Em relação à gestão de riscos, como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
6) Área funcional de comunicação social
− Quanto ao planejamento anual de eventos cívicos, tais como formaturas e desfiles, como foi
realizada esta transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido
algum tipo de documentação sobre isso?
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− Com respeito ao estímulo à demonstração de valores éticos e morais, como foi realizada esta
transmissão de conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de
documentação sobre isso? A IF impactou de que forma nesta área?
− Quanto ao fortalecimento do caráter institucional, como foi realizada esta transmissão de
conhecimento ou implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre
isso?
− Sobre o Plano de Comunicação Social, como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− Sobre as ações comunitárias, como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
7) Comuns a todas as áreas
− Quanto à base de dados da IF, como foi realizada esta transmissão de conhecimento ou
implementação da medida? Foi transmitido algum tipo de documentação sobre isso?
− O que o sr (a) considera que ensinou à PMERJ, tanto de conhecimentos tácitos (ideais, valores,
experiências) quanto de conhecimentos explícitos (manuais, planos, portarias, documentos)?

Sobre o processo SECI e barreiras ao conhecimento
1) Socialização (conhecimento tácito para tácito)
− Houve algum tipo de transmissão de experiências pessoais diretas, que não se encontravam
escritas? Caso positivo, foi utilizada a observação, imitação ou prática deste conhecimento?
− Foi realizada a transmissão de ideais, valores ou emoções (dimensão cognitiva do conhecimento
tácito) durante a IF, algo que foi percebido e que não se encontrava escrito?
− Foi transmitido algum tipo de conhecimento prático, algum know-how em determinado assunto
ou área (dimensão técnica do conhecimento tácito)? Caso positivo, foi utilizada a observação,
imitação ou prática deste conhecimento?
− Com a convivência e as relações pessoais diretas, percebeu-se a tentativa da criação de um
espírito de corpo, tanto da PMERJ, quanto no EB, ou um espírito de corpo integrado durante a
IF?
− Quais foram os principais policiais militares/servidores da PMERJ que o sr (a) teve relação?
2) Externalização (conhecimento tácito para explícito)
− As experiências pessoais e o know-how, durante a IF, foram documentados de forma escrita, a
fim de ficar o registro na PMERJ?
− Foi utilizado algum tipo de metáfora (frase ou pensamento), analogia (comparação) ou um modelo
para que o conhecimento pessoal pudesse ser transmitido?
− Houve espaço para o diálogo e a reflexão a respeito das experiências pessoais e o seu posterior
registro, algum tipo de registro de lições aprendidas?
− Houve algum tipo de compartilhamento deste conhecimento com a PMERJ?
3) Combinação (conhecimento explícito para explícito)
− A capacitação foi imposta ou surgiu da necessidade da PMERJ?
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− O sr(a) acredita que as áreas de formação trabalhadas na IF foram suficientes? Haveria áreas
que deveriam ter sido mais exploradas?
− Qual documentação da PMERJ foi produzida que teve por base alguma documentação da IF?
Em caso positivo, qual (is)?
− O banco de dados gerados pela IF foi acessado para a execução das atividades da PMERJ?
− Como era a rotina de reuniões durante a IF? Como o conhecimento era transmitido nestas
ocasiões?
4) Internalização (conhecimento explícito para tácito)
− A documentação produzida (documentos, planos, manuais) auxiliou na aquisição de novas
experiências, com o chamado “aprender fazendo” por parte da PMERJ?
− Foi possível o “revivenciamento” da experiência de outra pessoa, através da documentação
produzida?
5) Barreiras individuais
− Houve algum tipo de entrave no processo de recebimento/transmissão do conhecimento?
− O sr (a) sentiu algum tipo de acomodação, devido aos novos conhecimentos e desafios?
− O sr (a) percebeu algum tipo de situação defensiva para a recepção dos novos conhecimentos,
influenciando a chamada “zona de conforto” da pessoa?
− O sr (a) percebeu alguma interferência na autoimagem (apreensão em receber o novo
conhecimento e modificar a imagem própria pré-concebida)?
6) Barreiras organizacionais
− A linguagem foi adequada para a transmissão dos conhecimentos?
− Houve algum tipo de barreira relacionada às histórias organizacionais (situação semelhantes no
passado que não deram o resultado esperado)?
− Quanto aos procedimentos e paradigmas, houve a situação do “sempre foi feito assim” dentro da
organização?
− Quais diferenças organizacionais puderam ser observadas na transmissão/absorção dos
conhecimentos?
− O sr (a) acredita que foi estabelecida uma atmosfera de confiança na transmissão/absorção dos
conhecimentos?
− O sr (a) acredita que o tempo relativamente curto da IF pôde ter influenciado na
transmissão/absorção dos conhecimentos?
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B.2 ROTEIRO PARA ENTREVISTA - PMERJ
Perguntas gerais
− Qual foi a sua função durante a IF?
− Como foi o seu primeiro contato com a IF? O sr (a) estava trabalhando em qual área?
− Qual sua experiência prévia relacionada a esta função? Quantos anos de serviço o sr (a) tem?
− Qual é sua função atual?
Sobre os conhecimentos transmitidos pela IF
1) Área funcional de pessoal
− Sobre a reintegração dos efetivos cedidos, esta medida continua? Houve o aumento do efetivo
para a atividade-fim, devido à IF?
− Referente à rearticulação e remanejamento dos efetivos das UPP, ela foi transmitida/absorvida?
Qual a situação atual?
− Quanto à incorporação dos 800 concursados e da previsão da realização de concursos, esta
medida continua em implementação?
− Com relação ao aperfeiçoamento nos planos de carreira, qual a situação atual? Algo foi
implementado devido à IF?
− Sobre o Regime Adicional de Serviço (RAS), ele continua em vigor?
− Sobre a reintegração dos efetivos através de inspeção de saúde, qual a situação atual? Quais
reflexos trouxeram para a organização e como este conhecimento foi absorvido?
− A respeito da atenção à saúde psicológica dos policiais militares, ela foi impulsionada de alguma
forma pela IF?
− Em relação à capacitação em cursos de liderança estratégica, quais conhecimentos foram
transmitidos/absorvidos? Houve algum tipo de compartilhamento/disseminação desta capacitação
no âmbito da organização?
− As visitas aos Batalhões a fim de verificar as necessidades continuam? Há algum tipo de
planejamento de visitação?
− Quanto ao sistema de ensino, houve medidas da IF a fim de melhorá-lo, no tocante à capacitação,
convênios, currículos de curso? Foram legados documentos escritos e relatórios? Quanto aos
Planos

de

Formação,

Aperfeiçoamento

e

Especialização

Profissional,

como

foram

elaborados/transmitidos? Sobre a constituição de um corpo docente? Sobre a regularidade do
ingresso? As medidas encontram-se em vigor?
2) Área funcional de inteligência
− A respeito da análise das manchas criminais e dos dados do ISP, particularmente do ISPGeo,
qual a sua utilização hoje no setor de inteligência?
− Sobre a integração/articulação com os demais OSP e a execução sistêmica de reuniões com os
demais órgãos de inteligência, qual a situação atual?
− Quanto ao sistema seguro de troca de mensagens da ABIN, ele encontra-se funcionando?
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− Com relação à Política de Inteligência de Segurança Pública e aos protocolos de inteligência, em
que medida a IF influenciou a confecção destes documentos? Eles se encontram em vigor,
seguindo as diretrizes da IF?
3) Área funcional de operações
− A respeito dos Planos Setorial, Tático e Operacional, eles foram elaborados sob diretrizes da IF?
Existem planos atuais baseados nas diretrizes da IF? Caso positivo, qual (is)?
− A respeito da análise das manchas criminais e dos dados do ISP, particularmente do ISPGeo,
qual a sua utilização hoje no planejamento das operações?
− Sobre a integração com os demais OSP, qual a situação atual? A IF contribuiu em que medida
para esta integração?
− A respeito da capacitação de tropas/forças especializadas pela IF, em que medida este
conhecimento foi necessário? Houve o compartilhamento/disseminação do conhecimento no
âmbito da organização?
− As visitas aos Batalhões a fim de verificar as necessidades continuam? Há algum tipo de
planejamento de visitação/inspeção?
4) Área funcional de logística
− Sobre

a

aquisição/manutenção/recuperação

de

viaturas,

houve

algum

ensinamento

transmitido/absorvido? O que a IF ensinou que está sendo colocado em prática hoje?
− Foram elaborados os Planos de Aquisição, Distribuição, Manutenção e Alienação de viaturas, de
acordo com as diretrizes da IF?
− Quadros de Dotação de Material e Quadros de Dotação de Material Previsto foram elaborados,
de acordo com as diretrizes da IF?
− Houve algum tipo de aperfeiçoamento/reorganização de estrutura logística, como as Diretorias
Geral de Apoio Logístico e as Diretorias de Abastecimento, de acordo com as diretrizes da IF?
− As visitas aos Batalhões a fim de verificar as necessidades continuam? Há algum tipo de
planejamento de visitação/inspeção?
5) Área funcional de administração e finanças
− Houve alguma reorganização da estrutura administrativa-financeira, devido à IF?
− Quanto aos processos de aquisições e licitações, foi transmitido/absorvido estes conhecimentos?
Como foi a relação com a coordenação geral de apoio à fase interna? Houve capacitação pela
IF e de que forma este conhecimento foi compartilhado no âmbito da organização?
− Existem Normas de Gestão Estratégica e de Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de
Projetos, elaboradas sob a influência da IF? Caso positivo, qual (is)?
− Com referência aos projetos, eles foram baseados no Guia PMBOK, na NEGAPEB ou no Plano
Estratégico? Existem projetos em vigor que se valeram destas metodologias? Em caso positivo,
qual (is)?
− Em relação à capacitação em controle interno, contabilidade e finanças realizada pela IF, ela
pode ser observada hoje? Houve algum tipo de ganho de conhecimento para a organização?
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− Quanto à capacitação estratégica, mapeamento de processos e gestão de projetos, ela foi
utilizada na produção de documentação? Em caso positivo, qual (is)?
− Em relação à gestão de riscos, a IF transmitiu algum tipo de conhecimento? Alguma
documentação foi produzida como consequência? Caso positivo, qual (is)?
6) Área funcional de comunicação social
− Existe algum tipo de planejamento anual de eventos cívicos, tais como formaturas e solenidades?
− Como ocorre o estímulo à demonstração de valores éticos e morais? A IF impactou de que forma
nesta área? Existem campanhas atuais baseadas no que foi ensinado pela IF?
− Quanto ao fortalecimento do caráter institucional, que (quais) campanha (s) é (são) executada (s)
atualmente? Caso ocorra (m), ela (s) foi (foram) baseada (s) no ensinamento da IF?
− Sobre o Plano de Comunicação Social implementado pelo GIF, como foi realizada esta absorção
de conhecimento ou implementação da medida? Foi confeccionada alguma documentação
baseada neste Plano?
− Ações comunitárias são realizadas? Houve algum tipo de conhecimento transmitido pela IF neste
sentido?
7) Comuns a todas as áreas
− Quanto à base de dados da IF, ela foi transmitida? Ela é utilizada hoje? Caso positivo, como?
− O que o sr (a) considera que aprendeu com a IF, tanto de conhecimentos tácitos (ideais, valores,
experiências) quanto de conhecimentos explícitos (manuais, planos, portarias, documentos)?
− O sr (a) participou de algum tipo de capacitação ou foi responsável por capacitação durante o
período? Em qual área? Esse conhecimento está sendo utilizado no momento? Caso positivo,
de que forma?

Sobre o processo SECI e barreiras ao conhecimento
1) Socialização (conhecimento tácito para tácito)
− Houve algum tipo de transmissão de experiências pessoais diretas, que não se encontravam
escritas? Caso positivo, elas foram assimiladas como (observação, imitação ou prática)?
− Foi percebida a transmissão de ideais, valores ou emoções (dimensão cognitiva do conhecimento
tácito) durante a IF, algo que foi percebido e que não se encontrava escrito?
− Foi transmitido algum tipo de conhecimento prático, algum know-how em determinado assunto
ou área (dimensão técnica do conhecimento tácito)? Caso positivo, foi utilizada a observação,
imitação ou prática deste conhecimento?
− Com a convivência e as relações pessoais diretas, percebeu-se a tentativa da criação de um
espírito de corpo, tanto da PMERJ, quanto no EB, ou um espírito de corpo integrado?
− O sr(a) se lembra dos militares que lhe transmitiram os conhecimentos?
2) Externalização (conhecimento tácito para explícito)
− As experiências pessoais e o know-how, durante a IF, foram documentados de forma escrita?
− Foi utilizado algum tipo de metáfora (frase ou pensamento), analogia (comparação) ou um modelo
para que o conhecimento pessoal pudesse se tornar explícito?
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− Houve espaço para o diálogo e a reflexão a respeito das experiências pessoais e o seu posterior
registro, algum tipo de registro de lições aprendidas?
− Houve algum tipo de compartilhamento deste conhecimento com o grupo?
3) Combinação (conhecimento explícito para explícito)
− A capacitação foi imposta ou surgiu da necessidade da PMERJ?
− O sr(a) acredita que as áreas de formação trabalhadas na IF foram suficientes? Haveria áreas
que deveriam ter sido mais exploradas?
− Qual documentação da PMERJ foi produzida que teve por base alguma documentação da IF?
Em caso positivo, qual (is)?
− O banco de dados gerados pela IF é acessado para a execução das suas atividades? Ele é
alimentado?
− Como era a rotina de reuniões durante a IF? Como o conhecimento era transmitido nestas
ocasiões?
4) Internalização (conhecimento explícito para tácito)
− A documentação produzida (documentos, planos, manuais) auxiliou na aquisição de novas
experiências, com o chamado “aprender fazendo”?
− Foi possível o “revivenciamento” da experiência de outra pessoa, através da documentação
produzida?
5) Barreiras individuais
− Houve algum tipo de entrave no processo de recebimento/transmissão do conhecimento?
− O sr (a) sentiu algum tipo de acomodação, devido aos novos conhecimentos e desafios?
− O sr (a) percebeu algum tipo de situação defensiva para a recepção dos novos conhecimentos,
influenciando a chamada “zona de conforto”?
− O sr (a) percebeu alguma interferência na autoimagem (apreensão em receber o novo
conhecimento e modificar a imagem própria pré-concebida)?
6) Barreiras organizacionais
− A linguagem foi adequada para a transmissão dos conhecimentos?
− Houve algum tipo de barreira relacionada às histórias organizacionais (situação semelhantes no
passado que não deram o resultado esperado)?
− Quanto aos procedimentos e paradigmas, houve a situação do “sempre foi feito assim” dentro da
organização, o que atrapalhou em alguma medida a absorção do conhecimento?
− Quais diferenças organizacionais puderam ser observadas na transmissão/absorção dos
conhecimentos?
− O sr (a) acredita que foi estabelecida uma atmosfera de confiança na transmissão/absorção dos
conhecimentos?
− O sr (a) acredita que o tempo relativamente curto da IF pôde ter influenciado na
transmissão/absorção dos conhecimentos?
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ANEXO C- CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS
Tipo

Data

Nome

Posto/Civil

Função IF

Função atual

23/07/20

Flávio Roberto Bezerra Morgado

Cel EB

Oficial Ligação SESEG-GIFRJ

Instrutor ECEME

Presencial

27/07/20

Luiz Eduardo Almeida Martins Costa

Cel EB

Área de ensino

Reserva

Presencial

28/07/20

Carlos Eduardo P. Porto Alegre Rosa

Cel EB

Cmt EsACosAAe

Presencial

29/07/20

Raphael Batista Carvalho

Maj PM

Chefe de Assessoria de Imprensa

Chefe de Assessoria de Imprensa

Presencial

29/07/20

Entrevistado X

Civil

Planejamento

Planejamento

Virtual

30/07/20

Alexander Batista da Silva

Maj PM

Chefe da Seção de Armamento e Munição

Chefe da Seção de Armamento e Munição

Presencial

31/07/20

Tatiane Helena Perovano da Silva Vidal

Maj PM

Diretoria Geral de Saúde

Presencial

31/07/20

Joana da Costa M. Monteiro

Civil

Diretora-Presidente ISP

Professora EBAPE-FGV

Virtual

05/08/20

Anselmo Rangel dos Anjos

Cel EB

Assessor Especial Logística

Cmt CEP

Presencial

06/08/20

Alessandro Oliveira Viana

Cel PM

Oficial de Ligação

Chefe PM1 (Pessoal)

Presencial

06/08/20

Marcio Augusto de A. Tobias

TC PM

Chefe PM3 (Operações)

Chefe PM3 (Operações)

Presencial

07/08/20

Andre Alexandrino Amaro de Sales

Cel PM

Diretor de Finanças

Diretor de Finanças

Presencial

07/08/20

Jomar Fernando da Silva

Cel PM

Diretor de Logística

Coordenador 190 Polícia Militar

Presencial

11/08/20

Marcio Cesar Monteiro

Cel PM

Subcoordenador Inteligência

Diretoria de Pessoal

Virtual

14/08/20

Ramon Vinícius Santana Vieira

Maj PM

Diretoria de Logística

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Presencial

24/08/20

Luciano Carvalho de Souza

Cel PM

Cmt 38º BPM (Três Rios-RJ)

Diretor Geral de Pessoal

Presencial

24/08/20

Marcio Pereira Basilio

Cel PM

Subchefe Administrativo do Estado-Maior

15/09/20

Marcelo Schneider

TC EB

Diretor de Inteligência- GIFRJ

Assessor Especial do Secretário de
Segurança

Assessora de Gabinete da Secretaria de
Segurança

Subsecretário Geral e Chefe do EstadoMaior
Cmdo 8ª Bda Inf Mtz (Pelotas-RS)

entrevista

Presencial
Virtual
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Chefe da Divisão de Operações da Chefia de
15/09/20

Jonas de Oliveira Santos Filho

Cel EB

Diretor de Planejamento e Operações GIFRJ

Emprego da Força Terrestre do COTER

Virtual

(Brasília-DF).
Coordenador Geral de Estratégia e
17/09/20

Luis Cláudio Laviano

Cel PM

Comandante Geral PMERJ

Segurança Pública da SENASP no Ministério

Virtual

da Justiça e Segurança Pública (Brasília-DF)
24/09/20

Almir Pinto de Lima

Brig FAB

06/10/20

Ana Clara da Silva Fonseca

Maj EB

: Diretor de Gestão e Avaliação do Pessoal-

Comandante da 1ª Brigada de Defesa

GIFRJ

Antiaérea (Gama-DF)

Diretoria de Planejamento e Operações

GIFRJ

Virtual
Presencial
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ANEXO D- ESTRUTURA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LEGENDA
PM1: 1ª Seção do Estado-Maior Geral (EMG)- Pessoal
PM3: 3ª Seção do Estado-Maior Geral (EMG)- Operações
PM4: 4ª Seção do Estado-Maior Geral (EMG)- Logística
DGP: Diretoria de Gestão de Pessoal
DGAF: Diretoria Geral de Administração e Finanças
DGAL: Diretoria Geral de Apoio Logístico
DGS: Diretoria Geral de Saúde
DGEI: Diretoria Geral de Ensino e Instrução
CAES: Coordenadoria de Assuntos Estratégicos
AJG: Ajudância Geral
DGO: Diretoria Geral de Odontologia
CPROEIS: Coordenadoria do Programa Estadual de
Integração na Segurança
CETIC: Coordenadoria Especializada de Tecnologia da
Informação e Comunicação
CPA: Comando de Policiamento de Área
BPM: Batalhão de Polícia Militar
CPP: Comando de Polícia Pacificadora
COE: Comando de Operações Especiais
CPAM: Comando de Policiamento Ambiental
CECOPOM: Centro de Controle Operacional da Polícia
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado no Decreto 46.600, de 18 de março de 2019.

Militar

