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Resumo 
Este estudo tem em seu objetivo traçar características culturais organizacionais militares, em 
especial a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com a cultura organizacional “civil”, o 
planejamento estratégico, a polícia militar e a Gestão burocrática , bem como a hierarquia e 
disciplina em instituição militarizada. Tendo  o planejamento estratégico e a cultura 
organizacional o seu diferencial como mudança de pensamento para se atingir um objetivo 
comum de consonância com a sociedade. Será uma Revisão Bibliográfica sustentada no 
artigo: ‘ Como a cultura organizacional pode influir no planejamento estratégico’ e outras 
literaturas referenciadas.
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1 – Introdução 
Ao se pensar  em Gestão  Pública  o Planejamento  Estratégico  consiste  no principal

processo  administrativo  (composto  por  funções  administrativas  como  Planejamento,
Organização,  Direção  e  Controle),  e  não  podia  ser  diferente  em  gestão  de  instituições
militarizadas  como  as  polícias  militares.  O  processo  de  planejamento  busca  resultados
positivos,  que  exigem  mudanças  organizacionais,  uma  reestruturação  da  organização,
tornando-se importante ferramenta da instituição na administração da corporação, quando seu
planejamento  apóia-se  em  condições  reais  de  comprometimento  de  cada  membro  da
corporação (oficiais e praças), em especial de seus gestores (ROSA, ARENT, JOUBERT et
al, 2016; SOARES, 2006).

 A burocratização e a mudança de agente público e seus planos de governo dificultam
a concretização de um planejamento estratégico organizacional, já que seu efeito é a longo
prazo.

É nesse sentido que estudar o planejamento estratégico, em gestão pública, é relevante
e, para o futuro da instituição, deve ser parte da pauta de debates sobre gestão pública (ROSA,
ARENT, JOUBERT et al, 2016).

Almejar soluções ótimas é a meta de qualquer gestão, porém é mais sensato visar, de
imediato, soluções satisfatórias, uma vez que os problemas sociais avançam no tempo, e é
essencial  a participação ativa dos diversos atores sociais no sentido de construir estratégia
viável, baseada na realidade a partir de situações próprias e individuais. Dentro da diversidade
de gestores, considerar o agrupamento de distintas e diversas ideias, que gerarão múltiplas
possibilidades para o alcance dos objetivos que, a depender da cultura organizacional, como é
o caso das instituições militarizadas, podem até mesmo provocar surpresas, reações negativas,
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mas  que  ao  serem  cumpridas  as  estratégicas,  os  efeitos  positivos  começam  a  surgir,
‘contaminando’ a todos os membros da corporação. 

 É nesse sentido que a cultura organizacional deve funcionar como ponto de partida
para a construção de um planejamento estratégico viável, com sucesso, pois que este processo
visa a melhoria da prestação do serviço – segurança para a sociedade, daí a importância de
envolver  os  atores  que  protagonizarão  o  processo,  e  que  devem se  sentir  valorizados  de
maneira a investir energia, entusiasmo e motivação na realização do novo empreendimento
(MISOCZKY e GUEDES, 2011; MOTTA, 2013;ROSA, ARENT, JOUBERT et al, 2016)

Um dos desafios é reduzir o vácuo entre aquele que planeja e aquele que executa –
mente e mãos que, em geral esbarra no descompromisso dos atores que executam em razão de
que  não  conceberam  as  atividades  e  nem  acoplá-las  à  realidade.  A  ideia  de  que  o
planejamento é idealizado por uma elite de técnicos qualificados, considerados basicamente
como isolados da realidade, propondo atividades mirabolantes e inaplicáveis que, exigem dos
executores  –  reféns  de  dimensões  técnicas  (suficiências  ideais)  e  dimensões  políticas
(supressões  reais),  uma produção  positiva  que,  em verdade,  está  divorciada  da  realidade.
Como destacam Castor e Suga (apud MISOCZKY e GUEDES, 2011) o resultado é inevitável,
previsível até, em razão do distanciamento da realidade, o que dificulta ações planejadas e a
necessidade da improvisação, esta imprimida pelo imediatismo das situações, que confronta-
se com a determinação da disciplina. Desta forma, por mais que o planejamento estratégico
vise a produção de bons resultados, ele deve sustentar-se nas possibilidades reais.

Dentro  deste  contexto  surge  o  questionamento:  É  possível  que  a  cultura
organizacional transforme-se em fator de contribuição para o sucesso ou fracasso de um plano
de ação estratégica?

Assim, esta investigação tem por objetivo analisar os resultados do artigo ‘Como a
cultura organizacional  pode influir  no planejamento estratégico’.  O foco da análise será a
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora na construção da Visão do planejamento
estratégico.

A pesquisa foi  estruturada  de modo a discorrer  acerca  da Gestão Pública,  Cultura
Organizacional, Planejamento Estratégico, mudança cultural, instituições militarizadas, com
suas  características  principais  que  é  a  hierarquia  e  a  disciplina.  Na  seção  voltada  aos
resultados apresenta-se a visão pretendida pela PMERJ para o período entre 2013 e 2018,
apostando na polícia  de proximidade,  descrevendo como as  ações  de policiamento  foram
orientadas, ponderando brevemente acerca do fracasso dos resultados obtidos.

2 – Revisão Bibliográfica 

2.1 Cultura organizacional
A cultura organizacional é composta por elementos culturais, valores, ideologia, mitos,

símbolos  e  regras.  São  estes  significados  que  orientam  comportamentos  e  condutas  dos
indivíduos que fazem parte da instituição. Dessa forma, Silva e Fadul (2011) citam Alvesson
(2007) que conceitua cultura como a coesão de um sistema de significados e símbolos, nos
quais ocorrem as interações sociais. 

Para Silva e Fadul (2011, p. 1043) é fundamental a cultura organizacional, destacando
que  qualquer  “comunicação  humana  depende  de  significados  compartilhados  a  fim  de
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conseguir assegurar um mínimo de coordenação e de colaboração dos indivíduos”, tornando
estes significados como representações coletivas internalizadas nas relações humanas. 

Assim, Orsi et al (2005, p. 39) citam Schein (1989) para o qual cultura organizacional
consiste  no  “conjunto  de  pressupostos  básicos  que  um  grupo  inventou,  descobriu  ou
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração
interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos”, e que serão
assimilados por novos membros do grupo como a forma correta de perceber, pensar e sentir as
demandas  da  organização,  seus  problemas.  Ou seja,  são  elementos  que  orientam para  as
respostas de cada um dos membros da organização para o mesmo problema.

Segundo  Silva  e  Fadul  (2011)  o  conjunto  de  valores  que  compõem  a  cultura
organizacional pode ser classificado em artefatos visíveis – estruturas, normas escritas, rituais,
ou seja, aqueles que podem ser vistos, sentidos e ouvidos e artefatos não visíveis, que são os
valores organizacionais, incluindo linguagem, tecnologia, mitos, história, cerimônias, jargões,
humores,  código  de  vestimentas.  Os  artefatos  têm  a  função  de  criar  ou  manter  valores
necessários à vida organizacional, sendo representações simbólicas de valores e crenças que
os indivíduos envolvidos com as organizações compartilham acerca de sua cultura. Os valores
motivam o comportamento humano.

2.2 O Planejamento Estratégico
O planejamento – estratégico, tático, operacional, consiste em importante instrumento

na estrutura da administração pública, pois que sua finalidade é a de ‘solucionar problemas,
através, sobretudo, da antecipação de eventos incertos, buscando-se a definição de objetivos, a
análise da situação em que a organização se encontra frente a estes objetivos” selecionando as
alternativas  possíveis,  estabelecer,  para tanto,  um plano de ação e,  sendo parte  da função
administrativa, antecipando-se às outras funções (ROSA, ARENT, JOUBERT et al, 2016).

Desta  forma  compreende-se  a  natureza  antecipatória  do  planejamento,  contrária  à
improvisação,  visando  resultados  no  futuro  conforme  salientaram  Castor  e  Suga  (apud
MISOCZKY  e  GUEDES,  2011),  estabelecendo  ações  propositais  que  objetivam  evitar
posteriores eventos indesejáveis.

Por estratégia nascida no campo militar, (aplicar esforços contra o inimigo) e adaptada
para o campo empresarial, Chiavenato (2014, p. 219) compreende a “mobilização de todos os
recursos da empresa no âmbito global visando atingir os objetivos de longo prazo”, utilizando
de táticas em períodos de médio prazo”.

Ao se pensar em estratégia, o que vem ao gestor é sua relação com a interação da
organização e com o seu ambiente, assim como a maximização dos resultados que se almeja.
Assim, conceitua-se estratégia como “o caminho mais adequado a ser seguido para alcançar
os  objetivos  e  desafios  estabelecidos  pela  organização”  (Projeto  e  Mapa  de  Formulação
Estratégica  da  PMERJ,  2012,  p.  12),  ou  seja,  conforme  o  especialista  em Administração
Henry Mintzberg, entende-se estratégia como aquele plano moldado à realidade e à demanda,
e não simplesmente planejado,  que permite  olhar à frente,  a partir  da construção de um
padrão capaz de apreciar o desempenho passado. Assim, é fundamental que a estratégia seja,
sempre, “uma opção inteligente, econômica, viável e, se possível, original”, favorecendo que
a organização otimize a aplicação de seus no sentido de reduzir seus problemas e desafios,
atingindo ou superando os resultados esperados (Projeto e Mapa de Formulação Estratégica
da PMERJ, 2012, p. 12). 
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É possível conceituar planejamento estratégico como uma metodologia gerencial na
qual se “pressupõe que a sobrevivência de uma organização está diretamente ligada com a
execução bem feita de algumas de suas funções no meio” (OLIVEIRA, 2015, p. 17). Assim, o
autor também destaca que o planejamento estratégico – processo gerencial, ao visar objetivos
determinados,  formula  estratégias  que atingirão  a  organização como um todo consistindo,
então, em parte do processo administrativo que “proporciona sustentação metodológica para
se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de
interação  com os  fatores  externos  –  não controláveis  –  e  atuando  de  forma  inovadora  e
diferenciada.” (OLIVEIRA, 2015, p. 17).

Em sua essência o planejamento consiste na função inicial da administração, tanto que
“antes que qualquer função administrativa seja executada, a administração precisa planejar, ou
seja,  determinar  os  objetivos  e  os  meios  necessários  para  alcançá-los  adequadamente”.
(CHIAVENATO, 2006, p.342)

A constituição de um planejamento requer, como destaca Chiavenato (2006), em sua
estruturação, uma sequência de atos, podendo ser listadas como fases: definição dos objetivos;
a verificação da atual e real situação da organização em relação aos objetivos; desenvolver
premissas relacionadas às condições futura; analisar as alternativas de ação; selecionar um
curso de ação entre várias alternativas; implementar plano e avaliação dos resultados. Assim,
o planejamento estratégico, para sua viabilidade, deve ser compreendido tridimensionalmente
-  objetivos  –  intenções  da  instituição,  recursos  -  alocação  de  recursos  orçamentários  e
estrutura organizacional – recursos humanos e materiais (MATIAS-PEREIRA, 2016; ROSA,
ARENT, JOUBERT et al, 2016).

Planejar  instituições  grandes  e  complexas  como  as  polícias  militares  estaduais
transforma-se em desafio ao gestor público quando se pensa em eficácia e efetividade, pois
que  suas  ações,  ou  seja,  a  prestação  do  serviço  de  segurança  pública  reflete  em toda  a
comunidade.  Para  o  bom desempenho  de  seus  órgãos  o  Estado,  fundamentalmente,  deve
planejar  seus  processos  administrativos.  Para  tanto  cabe  à  Gestão  Pública  entender  os
conceitos e tipos de planejamento disponíveis e selecionar aquele, ou o conjunto deles, que
melhor se aplica à missão e visão da instituição/corporação, objetivando alcançar a melhoria
na qualidade do serviço público prestado (SANTOS, 2009; LOPES, 2009).

Castor e Suga (apud MISOCZKY e GUEDES, 2011) consideram um desafio, para
qualquer gestor, elaborar planejamento estratégico na administração pública. Relatam que esta
tarefa  exige  do gestor  habilidades  para  criar  um clima  de integração,  de  maneira  que  os
membros se comprometam com o objetivo estabelecido. Para os autores, há uma distinção
importante entre aqueles que planejam (mente) e aqueles que executam as ações do plano
(mãos), o que pode gerar o descompromisso destes em relação aos objetivos. Não raro o fato
de  não  participar  da  elaboração  do  planejamento  desestimula,  em menor  ou  maior  grau,
aquele membro responsável pela execução do plano. 

Uma  das  habilidades  do  gestor  é  a  capacidade  de  eliminar  a  tensão  entre  os
participantes,  em  especial  nos  planejamentos  que  implicam  alterações  de  conduta,  de
comportamento, levando ao desenvolvimento individual ou a execução de práticas diversas
daqueles que estavam numa zona de conforto. Nesse sentido é fundamental a construção de
uma  atmosfera  de  receptividade  capaz  de  inibir  sensação  de  frustração,  o  que  gera
descompromisso,  além  de  evitar  a  perda  de  “informações,  soluções  e  disposição  para
inovação e mudança” conforme salientam Silva e Gomes (2017, p. 4).
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Ao gestor comprometido com a qualidade de suas decisões exige-se o conhecimento
de todas as teorias administrativas, de maneira a ter a sua disposição alternativas diversas,
para  selecionar  a  mais  interessante  para  situações  distintas  e  demandas  diversas
(CHIAVENATO, 2006; 2014). 

Pesquisadores como Castor e Suga (1989, apud MISOCZKY e GUEDES, 2011) há
quase trinta décadas, já consideravam a importante necessidade do planejamento envolver o
aspecto político, uma vez que mudanças em organizações podem levar a ganhos ou perdas e
que  resultados  positivos  do  tipo  ganha-ganha,  evita  comportamentos  resistentes  dos
participantes do processo, inclusive de pessoas-chave na organização. Destacaram, também, a
importância  de avaliar  os meios disponíveis,  tendo estes a prioridade na discussão para a
elaboração do planejamento, decidindo pelos meios de aplicação das estratégias cotidianas,
em longo prazo.

Importante  ainda  salientar  a  importância  durante  a  seleção  dos  profissionais  que
colaboram com a criação de um planejamento  estratégico  por ser essencial  que os atores
tenham, preferentemente, compreendam e dominem os processos administrativos de um órgão
com características  tão  peculiares  como é  o caso das  polícias  militares  (SANTOS,  2009;
LOPES, 2009).

2.3 A polícia militar e a gestão burocrática
A essência das organizações burocráticas  traz como características ser autoritária  e

hierarquizada,  nas  quais  o  trabalho  (tarefas  e/ou  funções)  é  dividido,  sistemicamente,  de
maneira  que  cada  indivíduo  possua  “cargos  e  funções  específicas,  com  competências  e
responsabilidades distintas e previamente definidas” e o bom desenvolvimento do trabalho
liga-se, diretamente, à ciência que o trabalhador tem de sua posição no grupo. Via de regra as
estruturas  se  apresentam  altamente  especializadas,  de  maneira  a  alcançar  os  objetivos
estratégicos  que  foram traçados  pelo  comando  maior  (ROSA,  ARENT,  JOUBERT  et  al,
2016).

Nesse panorama é fundamental, ao traçar os objetivos do planejamento estratégico que
ele observe os princípios da organização (valores, crenças, missão, estrutura), para que os
resultados contemplem as expectativas, com os membros da organização se comprometam
com o princípio da contribuição.

A gestão burocrática – característica adotada pelas Polícias Militares, com suas regras
impostas tem a finalidade de erradicar as incertezas no que se refere à execução das atividades
cotidianas. Em sua pesquisa envolvendo as polícias militares dos estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo, Marinho e Junior (2009, apud SILVA e GOMES, 2007, p. 5)
observaram o  modelo  burocrático  de  gestão  das  organizações  policiais  que  se  manifesta
mediante a imposição de regras com a finalidade de reduzir as ‘incertezas no desenvolvimento
de atividades cotidianas’, as quais impõem limitações aos policiais exigindo destes, o agir de
forma impessoal, o que gera e fortalece o “distanciamento entre o policial e a comunidade, a
verticalização  das  informações  também  característica  da  burocracia,  se  torna  um  fato
preponderante”, pois que o controle das incertezas se restringe unicamente ao alto escalão
hierárquico, limitando as liberdades para a tomada de decisão do agente que executa as ações.

É uma gestão que pode produzir comportamentos alienados, uma vez que quando as
regras institucionais são formais e impessoais, é natural que os participantes do processo do
planejamento, ajam tão somente de acordo com as diretrizes prescritas, não considerando com
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o  que  ocorre  ao  seu  redor  e  exemplifica  que  esta  alienação  vincula-se  “à  separação  do
trabalhador da capacidade de conceber aquilo que executa” (JUNQUILHO, 2010, p. 12).

Ao se falar em transição entre gestão baseada na burocracia (cumprimento de metas)
para a gestão focada na avaliação a posteriori, é fácil compreender a importância da mudança
cultural.  Nesse  contexto  a  mudança  cultural  transforma  a  cultura  concentrando-se  no
comportamento  dos  gestores,  que  seria  o  resultado  dos  valores  (MAZOUZ,  2008).  Essa
metodologia de gestão, com reformas administrativas, redefine o papel dos gestores cabendo,
nesse novo papel, a responsabilidade de descrever importantes aspectos culturais, visando o
sucesso do processo.  Assim,  entende-se que  o gestor  moderno  encontra-se em uma nova
dimensão de seus  papéis,  exigindo mudanças  significativas  em sua forma de pensar e  na
cultura (SILVA e FADUL, 2011).

2.4 A  hierarquia e disciplina em instituições militarizadas

Assim como ao servidor  público  exige-se o cumprimento  de suas  obrigações,  não
poderia ser diferente com os militares, os quais devem refletir na sociedade o ideário militar,
desde o seu ingresso e ainda durante sua reforma, mantendo ativos o espírito de corpo militar,
cumprindo irrestritamente os deveres éticos e valores militares. O art. 12 da Lei 443/1981,
estabelece que a hierarquia e a disciplina como bases institucionais da Polícia Militar e que o
grau hierárquico faz crescer a autoridade e a responsabilidade (RIO DE JANEIRO, 1981).

Por  hierarquia  se  conhece  a  distribuição  de  poderes,  que  pressupõe  subordinação
sucessiva. Assim, consiste em uma série contínua de escalões ou graus, em ordem crescente
ou decrescente (LOUREIRO, 2004). O autor destaca a rigorosidade como distinção entre as
instituições  civis  e  as  militares,  sendo  nesta  exigida  a  rígida  disciplina  como  meio  de
cumprimento eficiente das tarefas, configurando como forma de comando ao direcionar os
comandados, os subordinados ao cumprimento dos objetivos da corporação. Ressalta, ainda
que, mesmo mantendo a rigorosidade, a disciplina militar não deve servir como instrumento
aterrorizador, mas antes como o compromisso fiel e inequívoco das tarefas.

A hierarquia, conforme Lacombe e Heilborn (2009, apud SILVA e GOMES, 2017, p.
5), “ocorre de acordo com o escalão de autoridade e responsabilidade com os direitos e as
obrigações que lhe são inerentes e disciplina como obtenção de comportamento considerado
adequado aos preceitos e às normas vigentes em uma organização” e se manifesta mediante a
obediência às regras, preceitos e normas, sendo reprimidos e mesmo punidos, os indivíduos
que não as cumprem.

Em instituições militarizadas, a gestão é baseada no poder hierárquico e na autoridade
que, no conceber weberiano, manifesta-se a prevalência da vontade do superior hierárquico
em razão de seu poder e autoridade, num cenário em que não são bem vindas discordâncias
das ordens recebidas – sendo consideradas como insubordinação e, na autoridade manifesta
pela  postura  do gestor  que  lidera  seus  subordinados  mediante  a  aplicação  de  habilidades
persuasivas, de maneira que os comandados produzam com qualidade ou prestem serviços
através  de  habilidades  persuasivas,  conduzindo-os  a  produzir  com  qualidade  ou  prestar
serviços  atenciosamente  por  terem  consciência  da  relevância  do  trabalho  que  executam
(SILVA, 2010; JUNQUILHO, 2010).

Ao configurar como a espinha dorsal da instituição militarizada, a hierarquia acaba se
tornando uma variável cultural que precisa ser alterada ao se pensar em resultados decorrentes
de uma nova forma de abordagem do cidadão como por exemplo, a polícia de proximidade
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que a PMERJ busca adotar. Segundo Silva (2010) instituições, como as polícias militares,
necessitam alterar sua forma e modelo de relacionamento entre comando e subordinados e
este novo perfil pode ser obtido mediante a redução de regras, que são impostas em razão do
ordenamento de níveis hierárquicos. É importante ressaltar que esta mudança estrutural não é
um desafio de fácil execução. Para Silva e Gomes (2017) o rigor da hierarquia, a cultura da
subordinação, o controle pela disciplina prejudica a motivação, impede o espírito crítico e
reduz  a  capacidade  de  participação  do  agente  subordinado,  de  quem  se  cobra  não  o
comprometimento  com  o  planejamento  estratégico,  mas  sim  o  seu  cumprimento.  Esse
profissional,  pode  desenvolver  a  desmotivação,  o  que  pode  levá-lo  a  permitir  que  seja
corrompido. 

Nessas  instituições  [militarizadas]  introduz-se o conceito  de dominação,  ou seja,  a
possibilidade de uma relação de mando e subordinação em razão de uma dada legitimidade,
em que os dominantes sabem-se no direito do exercício de poder e aqueles que constituem os
dominados, sabem-se no dever de obedecer às ordens (JUNQUILHO, 2010). 

A questão  da  hierarquia  como  norma  intocável,  é  que  ela  produz  e  reproduz  um
distanciamento  entre  os  membros  que  comandam  daqueles  que  executam  as  ações,
dificultando o diálogo e relações interpessoais. A hierarquização também produz o fenômeno
do seguimento de rituais, os quais alimentam o tradicionalismo institucional – cuja base é a
hierarquia  e  a  disciplina,  modelando  o  comportamento  dos  membros  da  corporação,
construindo  uma  identidade  que,  em  essência,  evita  mudanças  (RODRIGUES,  2010,  in
SILVA e GOMES, 2017).

3 – Metodologia 
O trabalho por se tratar de uma Revisão Bibliográfica, descreve alguns aspectos da

gestão  pública  e  a  importância  do  planejamento  estratégico  para  alcançar  determinadas
posições dentro de um mercado dinâmico e vivo como é o sistema de segurança pública.  A
coleta de dados deu-se, além de acervo pessoal, da busca em bibliotecas eletrônicas como a
Scientific Eletronic Library on Line – SciELO a partir de indicadores como Gestão Pública,
Planejamento  Estratégico,  Cultura  Organizacional  e  documental  a  partir  da  análise  do
Planejamento adotado pela PMERJ para os anos de 2013 a 2018, retratado no artigo científico
intitulado ‘Como a cultura organizacional pode influir no planejamento estratégico’, visando
destacar os elementos da metodologia de ‘polícia de proximidade’, sem, tampouco, buscar
resultados do planejamento, uma vez que ele ainda está em andamento. O objetivo da análise
é destacar a importância da cultura organizacional como fator de contribuição para o sucesso
ou fracasso de um planejamento estratégico.

A  pesquisa  bibliográfica  –  levantamento  de  “bibliografia  publicada  em  forma  de
livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador
em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto” (MARCONI e
LAKATOS, 2011, p.  43-44)  visa ampliar  os conhecimentos  acerca  da gestão pública e o
planejamento estratégico,  a partir  da percepção de autores voltados aos temas,  permitindo
uma  reflexão  crítica  acerca  da  influência  do  planejamento  estratégico  em  instituições
militarizadas como a PMERJ.

A  literatura  permite,  também,  a  análise  reflexiva  do  artigo  ‘Como  a  cultura
organizacional pode influir no planejamento estratégico’, de modo a responder ao problema
identificado na Introdução. É possível que a cultura organizacional transforme-se em fator de
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contribuição para o sucesso ou fracasso de um planejamento estratégico, unindo a literatura
coletada e a significância da pesquisa. 

4 – Resultados e discussões 
Em 2012 deu-se o início da elaboração de um planejamento estratégico da PMERJ

com a contratação de consultoria e da participação de oficiais do alto escalão do órgão e, ao
longo de seis meses, os resultados apontaram para a estratégia de implantar uma política de
pacificação e proximidade envolvendo todo o Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2013
a 2018. E assim a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vem exercendo seu processo
administrativo mediante a execução do Plano Estratégico, tendo como meta e objetivo para a
corporação de implantar  uma política  de pacificação e  proximidade no lugar  da visão de
guerra que norteava (ou norteia) a polícia ostensiva. Desta forma a meta é fortalecer os laços
da comunidade com a PMERJ. O documento está descrito em 29 páginas, contendo o Projeto
e  Mapa  Estratégico  da  PMERJ,  realinhando  a  identidade  organizacional  da  instituição  e
determinando os rumos que o órgão militar da segurança pública deveria seguir, com vistas a
aproximá-lo das comunidades mais vulneráveis, construindo uma política de proximidade e
pacificação (Projeto e Mapa de Formulação Estratégica da PMERJ, 2012). 

Um dos fenômenos do planejamento estratégico adotado para 2013 e 2018 é que a
PMERJ foi comandada interinamente. Em 2014 assume a corporação o Coronel da PM Ibis
Pereira, com a finalidade de realizar a transição de comando até janeiro de 2015, momento em
que a  gestão  foi  assumida  pelo  Coronel  da  PM Pinheiro  Neto.  Neste  período ocorreram
algumas mudanças em legislações da Corporação, com a finalidade de amoldar a corporação
aos objetivos propostos no planejamento estratégico, além da elaboração de estudos para a
ampliação da implantação da polícia de proximidade para todo o Estado, com o incentivo para
a capacitação intelectual dos policiais, com a sugestão de que estes policiais realizassem o
Curso  de  Tecnólogo  em  Segurança  Pública  (oferecido  pela  Universidade  Federal
Fluminense), assim como a proposição de uma única porta de entrada, pela qual os candidatos
a  oficiais  e  praças  a  ingressarem na  PMERJ,  cursariam  juntos  por  um  ano  e  meio.  Os
candidatos  que  desejassem seguir  a  carreira  de  oficial  concluiriam  o  curso  de  formação
específica, por mais um ano e meio (SILVA e GOMES, 2017). 

Essa  visão  encontra  consenso  na  Portaria  PMERJ  nº  600  publicada  pelo  então
Comandante-Geral da PMERJ, Cel Pinheiro Neto, através do Boletim da PM nº 003 de 07 de
janeiro de 2015, bem como os princípios, valores, missão e demais etapas do processo de
planejamento estratégico; assim como a republicação, em 2008, das Marcas da Qualidade da
PMERJ,  dispostas  no  Boletim  nº  64,  de  09  de  abril  de  1999,  definindo  nove  itens  que
deveriam ser  implantados  rigorosamente  com o status  de  Normas  Institucionais,  às  quais
seriam  acompanhadas  por  todos  os  escalões  da  Corporação  e  avaliadas/zeladas   pelo
Comandantes,  Chefes  e  Diretores  da  OPM.  As  Marcas  de  Qualidade  são  definidas  em:
autoridade, correção de atitudes, estratégia diferenciada na prevenção dos delitos, hierarquia e
disciplina, integração sistêmica com as instituições, inteligência policial, legalidade e direitos
humanos, melhoria da qualidade de vida do policial militar, melhoria do clima institucional,
prevenção  pró-ativa  do  policial  militar,  proficiência  profissional,  repressão  qualificada  do
crime,  urbanidade,  uso  seletivo  da  força,  valores  institucionais/virtudes  morais  e  éticas
conforme o Boletim nº 117 da PM (2008) e Portaria PMERJ nº 600 (2015).
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Em 1994 foi publicada a Nota de Instrução nº 004, consistindo na tradução de um
trecho  do  livro  ‘Service  America’  (Albrecht),  abordando  a  relevância  da  cultura
organizacional  para a prestação do serviço,  no qual  normas,  valores,  crenças e  ideologias
devem  perseguir  o  objetivo  de  prestar  um  serviço  ao  consumidor  com  qualidade,
reconhecendo  a  importância  da  participação  ativa  de  todos  os  membros  da  organização,
conscientizando-os  da importância  do seu papel  que faz a  ‘engrenagem’ mover-se,  o  que
favorece o alcance de uma reputação duradoura (PMERJ, 1994).

Entre  os  anos  de  1991  a  1994,  a  PMERJ,  através  do  então  comandante  Coronel
Nazareth Cerqueira,  já intentava romper com a ideologia militar  de segurança nacional,  a
partir  da  implantação  de  uma  polícia  cidadã,  a  qual  buscasse  atender  as  demandas  da
sociedade  civil,  levando  os  policiais  militares  a  “enxergar  de  forma  sociológica  a
criminalidade, servindo-se de políticas públicas peculiares dos direitos humanos”. Uma das
grandes marcas do comando foi a implantação do Policiamento Comunitário em Copacabana,
onde houve a ruptura da visão de polícia do Estado para visão de polícia cidadã,  algo até
então inédito na Corporação (NOBRE, 2002, in SILVA e GOMES, 2017, p. 10). É importante
ressaltar neste período a implantação do Policiamento Comunitário no bairro de Copacabana,
rompendo com a visão de polícia do Estado, e construindo a visão de polícia cidadã, perfil
inédito até então para a Corporação.

A  Instrução  Normativa  PMERJ/EMG-PM  nº  22  de  2015,  foi  publicada  pelo  Cel
Pinheiro  Neto,  aprovando  a  Instrução  Normativa  de  Polícia  de  Proximidade  (INPP)  e
atualizando a  Diretriz Geral de Operações de 1982. A IN nº 22 dispõe conceitos de polícia
comunitária  e  de  proximidade,  os  quais  incorporam as  “as  modernas  práticas  de polícia”
(PMERJ, 2015). 

Entende-se  por  polícia  de  proximidade  à  filosofia  de  polícia  que  aposta  no
desenvolvimento  de  parcerias  entre  policiais  e  cidadãos,  envolvendo  diversos  segmentos
sociais, no sentido de desenvolver “ações em regiões territoriais específicas, promovendo o
controle das questões relacionadas ao fenômeno criminal”. Esta metodologia alicerça-se em
princípios como prevenção, descentralização, proatividade e resolução pacífica dos conflitos
(PMERJ, 2015, p. 20). Destaca a IN nº 22 que a operacionalização do modelo de polícia de
proximidade se dá mediante  ações  da instituição  de segurança  com base na  aproximação
física, na presença e permanência dos membros da corporação junto aos cidadãos, além do
envolvimento  e  comprometimento  do  agente  da  segurança  pública  (policial)  no  contexto
ambiental de trabalho (PMERJ, 2015).

Segundo o portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro o 

Policiamento  de  Proximidade  tem  como  fundamento  a  presença,  proatividade,
descentralização  e  resolução  de  conflitos  da  polícia.  Sua  implantação  objetiva
promover  a  aproximação  entre  policiais  e  cidadãos,  e  reduzir  os  indicadores  de
criminalidade a partir da ação policial qualificada (UPP, 2014). 

Em sua essência implica na construção de um contato contínuo e sustentado entre as
pessoas da comunidade e o policial permitindo, inclusive, que, juntas, possam explorar novas
soluções para as demandas locais.  Esta metodologia permite que o policial ultrapasse a visão
estreita  do  zelo  pelo  cumprimento  da  lei  –  atendendo  chamados,  realizando  prisões,  de
maneira a “desenvolver e monitorar iniciativas mais abrangentes e de longo prazo, que podem
envolver todos os elementos da comunidade nos esforços para melhorar a qualidade geral de
vida” (BORBA, 2017, p. 15).
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A Polícia de Proximidade é uma filosofia e estratégia organizacional cujo eixo se 
sustenta, fundamentalmente, na parceria entre a população e os órgãos de segurança pública, 
com expectativas de que trabalhar juntas permite identificar, priorizar e resolver problemas 
que afetam a segurança da sociedade. A crença é de que fenômenos como crimes, os medos 
da criminalidade, a exclusão e desigualdade social acentuam os problemas que se relacionam 
à criminalidade, além de dificultar o propósito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
(BORBA, 2017).

As Unidades  de Polícia  Pacificadora (UPPs) foram implantadas  em 2008 – com a
alteração da forma de relacionamento dos policiais militares com as pessoas da região, mas
sua regulamentação somente ocorreu em 2011, mediante o Decreto nº 42.787/2011 que sofre
alterações ao longo do tempo mas,1 em sua essência manteve a finalidade da execução de
ações especiais  que caminhassem de encontro ao modelo de pacificação e preservação da
ordem pública a partir da aplicação da filosofia de polícia de proximidade, visando retomar o
controle  estatal  em comunidades  que,  até  então,  eram dominadas  por  facções  criminosas,
fortemente armadas, devolvendo a paz, tranquilidade e segurança pública que garantisse o
desenvolvimento social e econômico (SILVA e GOMES, 2017).

Somente em 2015 as ações estratégicas que respondesse ao planejamento estratégico
foram  tomadas,  desconsiderando  o  prazo  final  de  2018  para  o  alcance  dos  objetivos,
desconsiderando a intenção de engajar toda a PMERJ nas práticas de polícia de proximidade e
desconsiderando a demora para a criação de uma metodologia de polícia de proximidade, uma
vez que  as  Unidades  de Polícia  Pacificadora  –  UPP,  elaboravam seus  planos a  partir  de
modelos orientadores de policiamento a partir de documentos elaborados na década de 1980. 

Para o coronel reformado da PMERJ – Emir Laranjeira (2013), um dos desafios é a
necessidade de uma mudança revolucionária da PMERJ, pois que “o apego as tradições e a
configuração de sistema fechado da PMERJ não permitem que a prevenção seja o foco das
ações, mas sim a repressão”, uma vez que as normas vigentes e predominantes se baseiam em
leis e decretos editados há cinquenta anos (em 1968).

O  capitão  Élio  de  Oliveira  Manoel  (2004,  p.  7),  salienta  que  grande  parte  dos
problemas que afeta a 

“ineficiência  das  organizações  policiais  não  se  encontra  na  estética  ou  nos
regulamentos disciplinares, mas em uma mudança de concepção, que exige adoção
de medidas que vão desde a formação policial, e que incidem diretamente na cultura
institucional.  A ausência  de vontade política e  a  deficiência  de investimentos na
capacitação profissional dos policiais, também se apresentam como empecilhos, que
dificultam o  aperfeiçoamento  das  atividades  de  segurança  pública  [...]  um outro
ponto  de  orientação  da  nova  polícia  ostensiva,  cidadã  e  comunitária,  são  as
perspectivas orientadas a partir dos direitos humanos”. 

Destaca, ainda que questões como a não valorização de políticas públicas voltadas ao
ser humano policial contribuiriam para a necessidade de melhoria da prestação do serviço de
segurança  pública.  Para  Manoel  (2004)  o  princípio  da  alteração  da  concepção  policial
brasileira se encontra no próprio ser humano policial e não restringe-se na transformação das
instituições policiais. Muito poucos resultados trarão alterar o regulamento disciplinar, sem

1 Alterado pelo Decreto nº 44.177/2013, que foi revogado pelo Decreto nº 45.556/2015.
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mudar o ser humano, “sem lhe atribuir um sistema diferenciado de vida e de garantias, sem
mudar a sua formação, especialização e aperfeiçoamento profissional” (MANOEL, 2004).

Para  um  combate  efetivo  e  eficaz  das  altas  taxas  de  violência  é  fundamental  a
construção  de  um  planejamento  estratégico  bem  focado,  viável.  E  a  ausência  deste
planejamento contribui  para o aumento da criminalidade  como destaca  o senador  Elmano
Férrer, e as autoridades continuam imobilizadas. Salienta que vários estados convivem com a
violência  e  cita  o  estado  do  Rio  de  Janeiro,  que  está  sob  intervenção  federal,  com  a
colaboração  das  Forças  Armadas  mas,  mesmo  assim,  os  números  da  violência  só  fazem
crescer. Reclama da falta de planejamento estratégico, mas o estado possui um em andamento
que, ao que parece, não tem cumprido sua finalidade (SENADONOTÍCIAS, 2018). 

O comando da Intervenção Federal da Segurança no Rio divulgou documento acerca
do  Planejamento  Estratégico  implantado  no  RJ,  reconhecendo  que  “os  altos  índices  de
corrupção e  o aparelhamento  da máquina  estatal  tiveram reflexos  diretos  nas  políticas  de
segurança do Estado”. Para as Forças Armadas, a Intervenção no Rio de Janeiro restringe-se
ao  combate  das  ‘consequências’  da  criminalidade  reduzindo  seus  índices  mediante  a
recuperação da capacidade operacional das Polícias Civil e Militar, e que a responsabilidade
pelas causas do crescimento da violência é do estado e este não aplicou medidas relevantes
para o seu combate, por isso a criminalidade se agravou e a violência continua eclodindo.
Argumentos este que o estado não respondeu (ediçãoms, 2018).

O documento publicado pelo comando da Intervenção Federal da Segurança no Rio,
que permanecerá no RJ até dezembro de 2018, com um custo superior a R$ 1 bilhão, faz
críticas à operacionalidade das UPPs, ressaltando seu alto custo como força de pacificação e
já  se  iniciou  o  processo  de  desmobilização,  em razão  da  sua  inviabilidade  deste  tipo  de
operação. Para as Forças Armadas os crimes aumentaram e somente uma pequena parte da
verba foi utilizada. Credita, ainda, os resultados negativos em razão da ausência de liberdade
de ação e questionamentos “político eleitorais, ideológicas ou de viabilidade técnica” para o
seu combate, por isso se agravaram (ediçãoms, 2018).

Cinco meses após o início da intervenção federal do Rio de Janeiro, com a entrada do
aparato das Forças Armadas para coibir  a criminalidade,  o comando da intervenção teceu
críticas sobre a falta de sucesso nesta empreitada da segurança pública do RJ em aceitar a
intervenção, cujos resultados não reduziram a criminalidade. Para o comando “vários fatores
são levados em conta para que uma estratégia contemple a expectativa,  e que as adotadas
refletiriam  diretamente  com  as  políticas  de  segurança  do  Estado.  Entre  eles,  aponta  a
corrupção e o frágil aparelhamento da máquina estatal. De acordo com o G1 (2018), a causa
para o insucesso da intervenção foi a omissão do estado em não propor medidas  e ações
sociais para combater as ‘causas’ da violência, pois às Forças Armadas caberia combater as
consequências, ou seja, o crime em si.

.

5 – Conclusão 
A  analise  identificou  que  o  fato  de  ser  uma  organização  militar  cujo  o  uso  da

hierarquização  é  praticado  de  forma  plena,  levará  ao  êxito  da  mudança  da  cultura
organizacional  devido ao fator hierárquico,  porém adaptada à sociedade e enquadrada aos
direitos  humanos,  alterando  de  forma  significativa  a  cultura  organizacional  para  que  o
planejamento estratégico funcione de forma eficiente e adaptada às demandas do cidadão.  
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É  necessária  uma  profunda  análise  da  cultura  organizacional  de  uma  instituição
militarizada  a  ponto  de  adaptar  ou  alterar  esta  cultura  para  uma  aplicabilidade  de  um
planejamento estratégico especifico e eficiente.

A mudança cultural é necessária e deverá acontecer também de forma individual, em
cada participante da organização, já a estrutural não ocorrerá de imediato e sim ao longo do
tempo,  pois  são  vários  os  fatores  e  tomadas  de  decisões  que  interferem nesta  mudança.
Observa-se  que  a  PMERJ existe  a  mais  de  100 anos  e  sua  cultura  organizacional  assim
perpetua dentro de uma sociedade que a cada década se transforma.

Este trabalho encontrou como limitação o fato do Planejamento Estratégico não poder
ser considerado um produto acabado, pois que ainda está em vigência. Assim a análise de
questões que envolvem o fracasso das UPPs, a intervenção do Exército para o combate da
criminalidade e ações desastrosas da corporação resultando em mortes de inocentes ou de
membros da própria PMERJ ainda não podem ser consideradas como fracasso total, uma vez
que o Planejamento continua sendo executado. Outra limitação reflete a dificuldade de obter
outras amostras representativas de planejamento estratégico em outras corporações militares,
cuja meta seria a implementação de uma polícia de proximidade.

Tanto  o  artigo  estudado  quanto  este  atual  não  foram  capazes  de  realizar  um
diagnóstico da cultura organizacional atual da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
preciso pois, para tal, faz-se necessário a elaboração de outras pesquisas, permitindo maior
amplitude de informações. Aqui sim seria possível propor processos e técnicas oriundos de
teorias administrativas, visando garantir o melhor desempenho e, consequentemente, sucesso
da prestação de serviço da PMERJ como um dos órgãos de segurança pública.

Ao  visualizar  uma  ‘polícia  de  proximidade’,  o  que  se  percebe  no  planejamento
estratégico criado para o período de 2013 a 2018, é a clara intenção de criar uma identidade
organizacional,  mediante  o  comportamento  e  comprometimento  individual  e  institucional
como um todo que possa ser seguido por todos os integrantes da Corporação. Até por que a
função e finalidade das instituições públicas é colocar o cidadão como fundamento da sua
existência.

Um modelo de policiamento de proximidade, por si só, não parece ser capaz de reduzir
a criminalidade. O combate às causas é essencial. O combate à incidência de homicídios, de
assaltos, os problemas relacionados à venda de drogas possuem, como é sabido, uma origem
comum em sua maioria. E a melhor estratégia nem sempre é o aparato policial, mas passa pela
atuação dos órgãos ligados à educação, à saúde, à cultura. É cansativo repetir, mas é a verdade
– a reforma do homem se dá pelo conhecimento, pela educação, pelo lazer e nisso o estado,
em suas três instâncias, é especialista em omitir-se. Dentro deste quadro de não combate às
causas da violência, da criminalidade, é impossível cobrar dos órgãos de segurança, sucesso
em  seus  planejamentos  estratégicos  de  combate  às  conseqüências,  por  mais  que  sejam
estratégias interessantes e bem intencionadas. 

Com a investigação foi possível perceber a necessidade de futuros estudos acerca de
Planejamento  Estratégico  e  Cultura  Organizacional  em  instituições  militarizadas,  nos
domínios  dos  benefícios  para a credibilidade  da PMERJ e satisfação das  necessidades  da
sociedade com segurança.
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