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Resumo  

Este trabalho busca descrever um problema encontrado na corporação Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro: a descontinuidade do serviço administrativo. Esse problema atinge diversos 

setores da administração pública brasileira e pode causar o retardamento do fluxo 

administrativo, falta de padronização de processos, erros de execução e, entre outros efeitos, a 

perda do capital intelectual adquirido durante certo período pela Corporação. A Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) sofre com as consequências destes problemas, que 

acabam prejudicando as rotinas administrativas e, por conseguinte, o cumprimento das missões 

operacionais que são de sua competência. Neste relatório serão apontadas causas da 

descontinuidade administrativa e algumas possíveis soluções para o problema – estas 

aprendidas ao decorrer do curso de administração pública, como planejamento estratégico, 

gestão por competências e padronização de processos. 

 

Palavras-chave: Descontinuidade Administrativa, Planejamento Estratégico, Especialização. 

 

1 – Introdução 

A descontinuidade administrativa assola muitas instituições na realidade brasileira, 

principalmente as públicas. As razões para esta realidade podem ser relacionadas a diversos 

fatores, dentre eles o histórico. Miranda corrobora este discurso ao relatar a visão de um 

naturalista francês no ano de 1822 sobre as obras públicas no Brasil: “começa-se qualquer 

empreendimento útil, para logo ser interrompido e abandonado. É mais ou menos assim tudo 

que se empreende neste país” (Miranda, 2004, p. 1).  

Roberto DaMatta (1997) aponta que, na construção da sociedade brasileira há a 

dicotomização entre o “indivíduo” horizontal, que está submetido as normas sociais e a 

“pessoa” vertical que acaba por sobrepor-se aos demais através do chamado “jeitinho”. A 

verticalização da estrutura social hierarquiza e acaba por personificar as relações sociais 

privadas e, por conseguinte, públicas. A consequência fundamental deste processo na 

atualidade é que o gestor acaba por ser o elemento basilar para a continuidade do processo, em 

detrimento ao interesse público: muda-se o gestor, mudam-se as prioridades, rotinas e 

resultados.  

Associe-se a este problema, principalmente, a grande rotatividade dos gestores, sem que 

haja comunicação e aperfeiçoamento dos programas e projetos iniciados, otimizando os 

recursos em prol da coletividade e minimizando a perda do capital intelectual adquirido durante 

o período em que se ocupou a função e o abandono de programas iniciados na gestão anterior. 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também sofre com esse problema e, neste 

trabalho, serão identificadas as causas da descontinuidade administrativa e apontadas possíveis 

soluções para os problemas. 
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2 – Apresentação do Caso 

2.1. A Corporação e sua Organização 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição bicentenária pautada na 

hierarquia e disciplina que atualmente possui aproximadamente quarenta e cinco mil servidores 

ativos, conforme dados obtidos através da Diretoria de Pessoal da Ativa. A principal atividade 

é a preservação da ordem pública, com o policiamento ostensivo, prevenindo e reprimindo os 

delitos, determinado pelo Art. 144 da CF/88. A organização da corporação é feita através de 

quadros de pessoal, assim distribuídos, conforme a Lei nº 544, de 05 de maio de 1982.  

Possui dois grandes grupos em seu ordenamento: Oficiais e Praças. Os oficiais exercem 

as funções de comando, assumindo cargos de chefia e gestão, desde as pequenas frações até o 

comando-geral da corporação. As praças são os executores do serviço policial planejado, 

podendo atingir o oficialato através de concursos internos e externo, conforme a Lei 443/83 que 

versa sobre o Estatuto dos Policiais Militares. 

 

2.2. Planejamento Estratégico na Corporação 

O Direcionamento Estratégico da PMERJ é marcante pelo seu ineditismo e ruptura de 

paradigmas. O cenário da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro sempre fora pautado 

por políticas públicas pendulares, ora de filosofia belicistas, a exemplo dos governos de Moreira 

Franco (1987-1991) e Marcelo Alencar (1995-1999), onde no primeiro, há o caso emblemático 

em que se criou a gratificação “faroeste”, que se premiava o policial por mortes de marginais, 

e alternadamente se adotava a  hermenêutica humanista, a exemplo dos dois governos de Leonel 

Brizola (1983-1987 e 1991 a 1994), onde as ações de policiamento eram direcionadas para uma 

proximidade com a comunidade, sendo a variação da política, sempre acarretava  a alternância 

de gestores internos (Comandantes, Chefes e Diretores). Com a alternância de poder, a 

Corporação acabava por incorporar metas e visões externas, diametralmente distintas, advindas 

de interesses políticos. Desta forma, com a implantação da Formulação Estratégica da PMERJ, 

procurou-se evitar programas que contemplassem apenas uma gestão, permanecendo ao longo 

do tempo e de gestores, para efetivamente tornarem-se programas corporativos. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou dois planos estratégicos: 2007-2027 e 

2012-2031, que contemplavam a área de segurança pública. Porém apenas em 2012 a Secretaria 

de Segurança Pública, através da consultoria INDG (atualmente denomina-se Falconi), realizou 

uma auditoria em todos seus órgãos, incluindo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O 

fruto dessa auditoria foi à proposta do Direcionamento Estratégico da Polícia Militar para o 

período 2013-2018, criando assim o primeiro Planejamento Estratégico da Corporação, como 

é ilustrado abaixo: 

 

Quadro 1 - Princípios, valores, missão e visão do Planejamento Estratégico PMERJ 2013-

2018. 
Princípios e Valores: 

 

-Hierarquia e Disciplina; 

-Preservação da vida e dignidade humana; 

-Respeito ao Interesse público, ao policial e ao cidadão; 

-Profissionalismo com reconhecimento do mérito; 

-Transparência; 
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Missão: Promover a segurança cidadã, servindo e protegendo a 

sociedade no Estado do Rio de Janeiro; 

Visão 2018: Implantar a polícia de proximidade em todo o Estado do Rio de 

Janeiro, sendo referência mundial no planejamento e gestão 

desta atividade até 2018. 

Fonte: Formulação Estratégica da PMERJ (2012). 
 

 2.3. A Descontinuidade Administrativa na PMERJ 

É comum que em diversas ocasiões ocorra a movimentação de oficiais – seja por 

mudança de comando, por necessidade de serviço ou por necessidades pessoais por parte do 

próprio militar. Essa rotatividade de gestores tende a causar a descontinuidade do serviço nos 

níveis estratégico e tático, uma vez que os gestores que deixam o local levam consigo todo o 

capital intelectual adquirido naquele período. A rotatividade dos gestores na mesma unidade, 

entre as seções administrativas, também causa impacto: a cada mudança é um novo começo, 

onde o oficial que assume a seção deve procurar entender o que estava em andamento para dar 

continuidade, uma vez que não há nenhum relatório por ocasião da mudança dos gestores. 

 Há a descontinuidade administrativa no nível operacional com a falta de um quadro 

administrativo específico das praças. A maioria dos policiais que trabalham na atividade-meio 

(expediente) é de militares com restrições de saúde, impedidos de atuar no policiamento 

ostensivo. Assim, ao sanar o problema que o afastou das ruas, o policial retorna e deixa de 

executar as atividades administrativas, levando todo o conhecimento adquirido no período em 

que trabalhou nas seções, sendo necessário treinar um novo policial que iniciará naquela função. 

 A utilização de policiais combatentes na parte administrativa da Corporação é 

prejudicial, uma vez que a maioria é afastada dos serviços operacionais contra sua vontade, não 

havendo interesse funcional por parte do militar naquilo que lhe é destinado a exercer. Por outro 

lado existe ainda o problema inverso, quando um policial aprende a exercer a função 

administrativa ele pode ser movimentado para funções operacionais contra sua vontade. 

No nível estratégico também há descontinuidade. Mesmo com o Planejamento 

Estratégico implementado, a rotatividade dos gestores acaba mudando o direcionamento da 

corporação. No período desde a formulação do Plano Estratégico até o meio de 2018, a PMERJ 

teve 07 (sete) comandantes-gerais. No mesmo período, os 52 (cinquenta e dois) projetos em 

nível estratégico criados encontram-se na seguinte situação atualizada em 2018: 

 

Quadro 2 – Situação atualizada dos projetos da PMERJ seguindo o Planejamento Estratégico. 

Realizado 4 

Parcialmente Alcançado 13 

Sem Status 27 

Não realizado (Pertinente à casa Civil) 1 

Não realizado 5 

Em andamento 1 

Retornará informação 1 

Total 52 

Elaborado pelo autor. Fonte: Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs/PMERJ) 
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3 – Referenciais Teóricos 
3.1. Descontinuidade Administrativa e seus efeitos 

 A descontinuidade atinge diversas instituições da administração pública. Flavio 

Rezende (2002) disserta sobre a “falha sequencial”, ou seja, a descontinuidade, o abandono e o 

término de processos de intervenção sem que seus objetivos sejam alcançados ou que tenha 

havido melhoria de desempenho no aparato burocrático.  

Spink (1987) analisou organizações públicas no que tange sobre os temas continuidade 

e descontinuidade administrativa. De acordo com o autor:  

 
“A expressão continuidade e descontinuidade administrativa refere-se aos dilemas, 

práticas e contradições que surgem na Administração Pública Direta e Indireta, a cada 

mudança de governo e a troca de dirigentes. Como fenômeno manifesta-se pelas 

consequências organizacionais de preencher um sem números de cargos de confiança, 

explícita ou implicitamente disponíveis para distribuição no interior das organizações 

públicas.” (SPINK, 1987, p. 57). 

 

Desta forma, se as mudanças de comando e consequentes troca de gestores forem 

recorrentes, a Administração Pública acabará sofrendo consequências nas rotinas 

administrativas, principalmente pela falta de continuidade de processos da gestão anterior. O 

que poderá causar reflexos nos resultados da nova gestão. 

Almeida (2010) explica os efeitos da rotatividade, alertando que a excessiva alternância 

acaba por ser geradora de problemas para as organizações, pois podem representar, além da 

perda do capital intelectual, a diminuição da motivação dos indivíduos colaboradores desta 

organização. 

Nogueira (2006) destaca outras consequências da descontinuidade administrativa: 

mudança no quadro dos agentes públicos, descompasso nos projetos, interrupção das 

atividades, perda da memória e do saber institucional, desestímulo das equipes envolvidas, 

aumento dos conflitos entre os técnicos e os políticos e a falta de confiança dos participantes 

nas políticas públicas. 

Num contexto em que a PMERJ busca sanar seus problemas de descontinuidade 

administrativa através do Direcionamento Estratégico, a integração dos seus servidores é 

condição básica para que o sucesso seja alcançado para que as mudanças projetadas por 

modelos políticos não atinjam o cerne da Instituição. 

Nesse sentido, Nogueira (2006) destaca a importância da Formulação Estratégica que, 

seria – por definição – uma “ação intencional de promoção de continuidade” buscando 

minimizar a interferência das questões políticas no âmbito interno.  

 É necessário ressaltar que alguns autores sugerem que a continuidade pode gerar alguma 

estabilidade, podendo vir a ser prejudicial, pois alguns funcionários poderiam se acomodar 

nesse contexto, Arosemena (1990) destaca em sua dissertação de mestrado, onde estudou a 

autoridade portuária nacional do Panamá:  

 
“Se fosse possível e garantido eliminar totalmente a influência de fatores negativos 

através da continuidade, dada a preocupação com a diminuição de riscos e o 

consequente aumento do sentimento de segurança das pessoas e da garantia do 

máximo de estabilidade, a discussão estaria superada. Infelizmente, a continuidade 
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pela continuidade tem outra face que pode levar à paralisação e ao estancamento, 

tornando-se, assim, prejudicial”. (AROSEMENA, 1990, p. 79). 

 

 Contudo, a análise da autora pode ser entendida como a estabilidade e não a 

continuidade, sem um objetivo específico gera ao acomodamento e a falta de interesse por 

desafios, mas a despeito da ressalva de Arosemena, Santos (2007), em seu estudo de caso que 

analisa os efeitos da rotatividade, mostra que a rotatividade tem custos indiretos para a 

organização. De acordo com a autora: 

 
“(...) quando um servidor vai embora, a organização perde conhecimento, capital 

intelectual, inteligência, entendimento e domínio dos processos, entre outros. E 

quando isso acontece, o reflexo é sentido visivelmente nos profissionais, uma vez que 

esse estado de instabilidade impacta diretamente até mesmo na motivação de quem 

permanece no quadro funcional”. (SANTOS, 2007, p. 16). 

 

3.2. Planejamento Estratégico; 

 Uma das ferramentas para solucionar o problema da descontinuidade é o planejamento 

estratégico. Ayritscher (1992, p.9) aponta que “[...] as sucessivas adaptações impostas pelas 

mudanças de projetos políticos dos governantes eleitos levam a burocracia a desenvolver 

comportamentos que tenderão a ajustar-se mais à lógica dos seus interesses do que à lógica da 

decisão política que os afeta” sendo práticas comuns à adoção de formulações estratégicas pelas 

organizações.  

A existência do planejamento estratégico é condição necessária para oferecer senso de 

direção e continuidade a longo prazo à instituição pública, amenizando assim os impactos 

negativos da descontinuidade administrativa. Entretanto, o plano tomado como uma simples 

folha de papel – numa referência a concepção sociológica de constituição de Lassale – não é 

condição suficiente para anular os efeitos contraproducentes da descontinuidade, visto a 

importância dos fatores reais de poder que regem a instituição pública (HOLTHE, 2008). 

 O planejamento serve para que exista uma identidade institucional. Na visão de 

Chiavenato (2004): “a continuidade administrativa permite a manutenção de conhecimento 

entre as áreas da instituição, o que cria oportunidades de aprendizado e evolução”. 

 De acordo com Pfeiffer (2000, p. 07): 
 

Planejamento Estratégico não é uma panacéia. Trata-se de um instrumento de 

gerenciamento que, como qualquer outro, tem um único propósito: tornar o trabalho 

de uma organização mais eficiente. Isso pode significar que aquilo que se está fazendo 

atualmente, deve ser feito diferente e melhor, ou que o trabalho deve ser feito de outra 

maneira. Em todo caso, mudança faz parte do enfoque metodológico, seja porque 

mudanças ocorrem no ambiente e obrigam a organização a adaptar-se a elas, seja 

porque a própria organização quer provocar tais mudanças. 

 

Para que seja traçado o planejamento Estratégico de uma organização, são criados 

planos, que atuam em conjunto para nortear os objetivos em diferentes níveis. São eles: Plano 

Estratégico, Plano Tático e Plano Operacional. E é natural que haja confusão entre eles. Por 

isso, ACKOFF (1966 apud ALDAY 2000, p. 11) esclarece que o Plano Estratégico é pertinente 

à organização como um todo, enquanto os Planos Táticos estão relacionados com as diversas 
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áreas da organização. Por exemplo, um Plano Financeiro e um Plano de Marketing são Planos 

Táticos. Para operacionalizar os Planos Táticos, são preparados os Planos Operacionais, que 

orientam a alocação de recursos para cada parte dos Planos Táticos. 
 

3.3. Padronização e Controle 

 A padronização é uma das ferramentas na administração contemporânea. Através dela, 

poderemos ter processos com facilidade de entendimento por profissionais da mesma área de 

atuação, melhorando a produtividade e qualidade. Silva e Duarte (2004) expressam as 

necessidades incutidas na gestão moderna que direciona um negócio à ascensão: 

 

“Surge então, a necessidade de mudança, na busca de encontrar métodos, técnicas, 

sistemas e filosofias de manufatura e gerenciamento empresarial que permitam as 

organizações alcançarem melhores níveis de desempenho global. Sendo assim, as 

empresas devem enxergar a padronização como uma ferramenta que trará benefícios 

de custo, prazos, satisfação do cliente e principalmente qualidade nos serviços e 

produtos oferecidos.” (SILVA e DUARTE, 2004, p. 01). 

 

 Deve ser analisado, quando o assunto é a padronização de procedimentos empregados 

pela corporação, o controle. Este termo possui significado regulamentário e por vezes, 

coercitivo. O controle inexiste sem uma padronização, pois um órgão com ausência da mesma 

possui uma variedade de ações que tendem a proporcionar o declínio produtivo devido à 

quantidade de processos, além da descaracterização do colaborador em seu papel na empresa. 

Esse controle trabalhado possui uma finalidade peculiar que, segundo Guio (2006), representa: 

 

A finalidade do controle para as organizações é assegurar que todos os procedimentos 

sejam realizados de acordo com o planejamento e que os resultados sejam 

satisfatórios, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Por isso a palavra controle 

está atualmente tão ligada à palavra qualidade e a expressão “controle de qualidade” 

tornou-se uma constante no meio empresarial (GUIO, 2006, p. 20). 

O autor Vicente Falconi Campos em sua obra “Qualidade Total: padronização de 

empresas” formou uma conceituação que serve como diretriz para gestores que pretendem 

implementar o supracitado método em seus negócios. O conceito, que absorve a problemática 

brasileira, explicita que: 

 

Nas empresas modernas do mundo a padronização é considerada a mais fundamental 

das ferramentas gerenciais. Na Qualidade Total a padronização é a base para a Rotina 

(Gerenciamento da Rotina do Trabalho Diário). No entanto, a experiência tem 

demonstrado que a situação brasileira no tocante à padronização não é boa: falta 

literatura e faltam educação e treinamento das pessoas que ocupam cargos de chefia. 

Nas raras empresas que se consideram padronizadas, este assunto tem sido relegado 

aos técnicos, quando de fato é um encargo essencialmente gerencial. As pessoas que 

ocupam cargos gerenciais precisam entender que a padronização é o caminho mais 

seguro para a produtividade e competitividade ao nível internacional, pois é uma das 

bases onde se assenta o moderno gerenciamento (CAMPOS, 1992, p. 15). 
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Cabe ressaltar que esse método incide diretamente na gestão dos recursos humanos da 

empresa, pois a padronização é base do gerenciamento, além de ser uma das responsáveis por 

gerar nos colaboradores a percepção de sua importância por intermédio da 
 

Capacidade de executar as tarefas sem a necessidade de ordens frequentes da chefia; 

maior segurança no ambiente de trabalho; maior motivação pela participação e 

envolvimento na elaboração do padrão e finalmente, a possibilidade de fazer o melhor 

com o menor esforço. (SILVA e DUARTE, 2004, p. 12). 
 

3.4 – Gestão por Competências 

 É o modelo que busca gerir pessoas a fim de melhorar o negócio, aproveitando as 

oportunidades de melhoria, através de suas competências, habilidades e atitudes. A seleção 

qualitativa ultimamente tem sido o centro dos debates sobre administração de empresas, no que 

tange os recursos humanos, uma referência no assunto, intitulada gestão por competências. 

 O conceito de gestão por competências, tendo sido citado por Belfort, Santos e Tadeucci 

(2012) em seu trabalho “Gestão por Competências: um novo modelo de gerenciamento” reitera 

o argumento utilizado, por intermédio de Chiavenato (2006): 
 

(...) um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis 

profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, 

identificando os pontos de excelência e os pontos de carreira, suprindo as lacunas e 

agregando conhecimento, tendo por base certos critérios objetivamente mensuráveis. 

(Chiavenato apud. BELFORT, SANTOS e TADEUCCI, 2012). 

 

Os paradigmas impostos pelo universo contemporâneo, como a globalização, a cobrança 

por valores condicionais dos produtos e serviços, forçaram as empresas a buscar um sistema 

mais flexível de gerenciamento e uma velocidade emergencial de resposta na estrutura de 

ocorrências internas, assim como ao enfrentar questões inusitadas e de complexidade 

progressiva (DUTRA, 2009, p.13). 

 Ainda sobre a gestão por competências, foi exposto o seguinte conceito: 
 

Gestão por competências é uma temática que vem sendo muito debatida nos meios 

acadêmicos, principalmente quando se trata de conhecimento organizacional para 

alcançarem vantagens competitivas no mercado. O gerenciamento por competência é 

o modelo de gestão que permite aos executivos terem uma visão mais ampla acerca 

das competências exigidas para o exercício da função, ou seja, as competências de 

que uma função precisa; que competências o colaborador possui e, posteriormente, 

fazer o cruzamento das informações quanto às competências exigidas pela função 

versus competências do colaborador, para traçar um plano de desenvolvimento 

específico para cada colaborador, gerenciando os conhecimentos de forma eficiente e 

eficaz (BELFORT, SANTOS e TADEUCCI, 2012, p. 41). 

 

 Assim, o que se busca é aplicar os recursos humanos da melhor forma: Sabendo qual 

perfil a ser buscado para desempenhar determinada função, passando por uma seleção criteriosa 

e por fim, a aplicação correta do colaborador na função. Desta forma atingindo o máximo 

aproveitamento possível. 
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4 – Plano de Ação  
O plano de ação está focado em três principais pontos, a serem aplicados em fases: 

Inicialmente, em curto prazo para o quadro de pessoal atual, através de alteração nas rotinas 

administrativas: A construção doutrinária para que os conhecimentos adquiridos não sejam 

perdidos com a mudança de gestores, através da padronização de processos. Na PMERJ, a 

construção doutrinária pode ser exemplificada pela criação de manuais  de padronização e 

Planos Operacionais Padrão, todos à luz do Planejamento Estratégico Institucional, 

independente dos agentes políticos externos; A segunda fase, também com implementação em 

curto prazo e quadro de pessoal atual, é a criação de uma agenda que fomente a reciclagem e 

especialização constantes, para que a padronização dos processos seja mantida ao longo do 

tempo, através da instituição de cursos e capacitações que promovam a formalização dos 

conhecimentos necessários para a execução das funções administrativas; A terceira fase, já com 

implementação à longo prazo, com mudança na estrutura organizacional da corporação, sendo 

necessário aprovação do poder legislativo para criação de um novo quadro de pessoal específico 

para a área administrativa, para desoneração das contas públicas, melhor seleção dos executores 

dos serviços burocráticos, e liberação do efetivo combatente para trabalhar na atividade-fim. 

 
4.1 – Criação de Doutrina 

 A criação de uma doutrina institucional acaba por uniformizar preceitos e práticas.  Para 

que em todas as unidades da Corporação os processos sigam a mesma forma, é necessária a 

padronização e a adoção de conceitos únicos, conforme acontece – por exemplo – na Polícia 

Militar do Estado de São Paulo que utiliza largamente os chamados “Procedimentos 

Operacionais Padrão”, que são que manuais. A criação de doutrinas escritas e difusão de tais 

manuais tende a reduzir as variações nos processos administrativos e faz com que a corporação 

atue do mesmo modo, em qualquer unidade do Estado. Isso atualizaria a percepção dos gestores 

da PMERJ a uma padronização modernizadora, onde a hierarquia e a disciplina, essas sendo 

pilares históricos da corporação, seriam mantidas, porém, envoltas por conhecimentos técnicos.  

Mesmo sendo dada a importância teórica da padronização na Gestão de Pessoas e de 

outros recursos empresariais, pouco se aborda uma conceituação do assunto. 

Inicialmente será necessário levantamento, estudo e debates, para ser confeccionada a 

doutrina padronizadora das rotinas administrativas e após isso, a publicação e distribuição em 

todas as unidades da corporação; 

 

4.2 – Agenda 

 A agenda é uma proposta de especialização e reciclagem constantes, como a criação de 

cursos específicos de qualificação em áreas administrativas de gestão de pessoal, gestão 

financeira, e de planejamento operacional e de controle de materiais de consumo e de bens 

patrimoniais, bem como transmitir aos gestores a forma de aplicar a gestão por competências. 

Esta agenda deverá ocorrer de forma sistêmica e institucional, a fim de que todos os policiais 

da área administrativa possam aprender seu ofício, e caso sejam transferidos de unidade, 

consigam aplicar o conhecimento em outro local da administração.  

Esta agenda pode ser iniciada com um estágio de uma semana ao retorno de férias, que é 

previsto na corporação, mas por questões de demanda e falta de recursos não são perenes, este 

estágio de qualificação poderia ser aplicada a curto prazo no efetivo já utilizado em tarefas 
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administrativas. Também deverá ser aplicado como um curso de capacitação em rotinas 

administrativas, a ser ministrado por órgãos de ensino e capacitação, podendo ter conteúdo 

presencial e EAD. Em um segundo momento, após a devida mudança legislativa, a 

implementação de um curso de formação de cabos e/ou sargentos burocratas, estes sim voltados 

especificamente para atuar apenas em tarefas administrativas. 

 

4.3 – Criação de Quadros administrativos 

 A necessidade dos gestores, oficiais ou praças, à melhor maneira de se iniciar os 

caminhos para enquadrar suas ideias e expondo como o colaborador precisa captar a mensagem 

passada, com a evolução profissional livre de limitações intelectuais por parte do ultrapassado 

modelo utilizado por décadas da ideologia policial militar estritamente combativa, ou de 

dependência exclusiva dessa de cursos obrigatórios sobre uma determinada área específica e de 

difícil mudança, o que se preza é a variação de talento e a valorização por intermédio da 

flexibilidade.   

 Nesse contexto, compete à corporação, como mente gestora, ampliar as habilidades do 

colaborador constatadas através de testes admissionais como o teste de raciocínio global. 

Mediante essas avaliações as competências pessoais começam a ser identificadas, e o trabalho 

organizacional de valorização pessoal de seu colaborador passa a ser traçado, enquadrando este 

ao planejamento estratégico da empresa aumentando as habilidades adquiridas antes do 

recrutamento e adicionando outras.  

 Desta forma, além de aplicar a gestão por competências, utilizando as habilidades dos 

policiais de forma eficaz nos processos administrativos, é salutar a substituição por agentes 

administrativos, uma vez que os processos burocráticos seriam coordenados por gestores 

policiais, não trazendo riscos à corporação e muitos policiais seriam liberados para atuar na 

atividade-fim, que é o policiamento ostensivo. 

A criação de quadros administrativos na PMERJ pode ser uma opção nos aspectos 

gerenciais e econômicos, uma vez que ao contratar um agente administrativo é possível pagar 

menor valor de salário e selecionar pessoas com aptidão ao trabalho administrativo, como 

funciona há anos nas Polícias Militares de Santa Catarina e São Paulo. Um Agente 

administrativo, que exerce funções de auxiliar administrativo recebe por volta de 33% do salário 

de um policial militar, como exemplificado no quadro abaixo:  

 

Tabela 1: Comparativo entre salários de Policiais Militares e agentes administrativos. 

 Salário Soldado Salário Agente Administrativo Economia 

PM Santa Catarina R$ 4.143,87 R$ 1.356,00 67,27% 

PM São Paulo R$ 2992,54 R$ 992,00 66,85% 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados: editais dos respectivos concursos públicos. 

. 

5 – Conclusão  

É perceptível que a descontinuidade no serviço administrativo acarreta grandes perdas 

para a PMERJ. Num contexto de crise financeira, onde os Estados buscam ferramentas para 

enxugar desperdício, é fundamental que haja o enraizamento de uma cultura gestora madura e 

que proporcione o aproveitamento de boas práticas e gere eficiência na prestação de serviços, 

minimizando perdas de recursos financeiros e capital intelectual. 
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O objetivo deste trabalho foi através de uma breve análise sobre como a descontinuidade 

afeta a Corporação, demonstrar a necessidade de buscar mecanismos para a construção de 

processos de gestão, e propor uma possível solução, como a doutrina de condutas uniformes e 

subsequente qualificação do colaboradores nas rotinas administrativas. 

Sendo assim, é necessário que na PMERJ haja evolução e aprimoramento de alguns 

modelos de gestão, de maneira a república - “res pública” - “coisa pública” ou o patrimônio 

público seja gerido pelo detentor do poder institucional (oficiais) e, mas esteja intimamente 

relacionado à participação direta ou indireta do executor deste processo (praças). 

É fundamental compreender que é necessário que haja uma capacitação continuada, de 

modo a que os objetivos estratégicos sejam lineares ao longo de um período pré-determinado e 

que seja criado um quadro específico para a área administrativa (seja através de uma seleção 

interna ou através de contratação de civis com formação) evitando descontinuidades e 

otimizando a prestação do serviço. 

Por fim, é importante destacar que as propostas encontram relevância no contexto de 

formulação do Direcionamento Estratégico da PMERJ para o quinquênio 2018-2023, podendo 

ser apreciadas de modo a promover uma gestão organizacional de sucesso, diminuindo perdas 

e promovendo um incremento na qualidade da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
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